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ట్రస్టు బోర్డు సభ్యులు 
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అభివందనం 

లోకకళ్యాణంకోసం ఆర్ష విజ్ఞాన (ట్రస్టు ప్రారంభించిన శ్రీమద్రామాయణ 

ప్రచురణ మహాయజ్ఞం పూర్తయింది. యుద్దకాండ రెండవభాగం ఇప్పుడు మీచేతుల్లో 
ఉంది. శ్రీరామపట్టాభిషేకంతో యుద్ధకాండ సమాప్తం. ఈ  మహాగ్రంథం 
మొత్తం ఎనిమిది సంపుటాలుగా వెలువడింది. ఆయోధ్య, యుద్ధకాండలను 

విస్త ఎతివల్ల రెండేసి సంపుటాలుగా వెలువరించవలసి వచ్చింది. బాల, అరణ్య, 

కిష్కింధ, సుందరకాండలు ఒక్కొకటి ఒక్కొక సంపుటి. 

రామాయణ ప్రచురణ పూర్తయింది గనుక ఇక ఉత్తర రామాయణ 

ముద్రణ కూడా చేపట్టాలని ఆర్షవిజ్ఞాన ట్రస్టు సంకల్పించింది. దైవానుగ్రహంవల్ల 

ఈ కార్యక్రమంకూడా త్వరలోనే విజయవంత మవుతుందని విశ్వాసం. 

రామాయణం అంటే నిజానికి వాలీ కికృత మైన రామాయణమే ఐనా 

లోకంలో లెక్కలేనన్ని రామాయణాలు ఉన్నాయి. పరంపరానుగతంగా మనకు 

రామాయణాలు అందడంలో అనేకానేకపాఠాంతరాలు వెలసాయి. పండితులు 

ఉద్దేశపూర్వకంగా చేసిన మార్పులు, చేర్పులు కొన్నికాగా, లేఖకులు చేసిన 

పొరపాట్లు మరికొన్ని. మూల[గ్రంథంలో ఉండటానికి అవకాశం లేని శ్లోకాలు 

ఇప్పుడు చాలా పాఠాలలో కనిపిస్తున్నాయి. ఉదాహరణకు రామాయణంలో 

“బౌద్ద” ప్రస్తావనకు ఆస్కారం లేదు. ఐనా కొన్ని రామాయణాలలో అలాంటివి 

ఉన్నాయి. కథను రసవత్తరం చేయడానికో, పామరజనులను రంజింపజేయడానికో 
ప్రక్షిప్తం చేసిన కొన్ని ఘటనలు జనాదరణ పొంది స్థిరపడ్డాయి. ఉదాహరణకు 

“ఉడతాభక్తి” కథ. ఇది మూలంలో లేదు. “లక్ష్మణ రేఖను ఎవరు : ఎప్పుడు 

సృష్టించారో గాని అది జనసామాన్యంలో దృఢంగా నాటుకుపోయింది. ఒకానొక 

రామాయణంలో రావణుడు దశకంఠుడు కాదు, సహస్రకంఠుడు ! అలా ఎన్నో 

పాఠాంతరాలు ఎర్పడ్డాయి. ఇకముందు మరెన్ని రామాయణాలు వస్తాయో 

ఊహించలేము. ఎన్ని రామాయణాలు వస్తేనేమి, దేని ప్రత్యేకత దానిది. దేని 
ఘనత దానిది. మూలంలో బలం ఏనాటికి తగ్గేది కాదు. 

ఇప్పటివరకు వెలువడిన రామాయణవివరాలను పేకరించి ఈ (గంథం 

చివర అనుబంధంగా (పచురించాము. ఈ జాబితా సమగ్రం కాదు. మా 

దృష్టికి రాని మరెన్నో పాఠాలు వివిధభాషలలో ఉండవచ్చు. 



ఆర్ష విజ్ఞాన ట్రస్టు (ప్రచురించిన రామాయణం ప్రత్యేకత అర్థతాత్సర్యాలతో 

ఆచార్య పుల్లైల శ్రీరామచంద్రుడుగారు సమకూర్చిన బాలానందినీ వ్యాఖ్య. 

పుల్లిలవారు మహాపండితుడు, కవీకూడా. ఈ సంపుటిలో ఆయన రచించిన 

శ్లోకాలు అనుబంధంగా ఉన్నాయి. 

స ర యుద్దకాండం రెండవ సంపుటిలో శ్రీరామపట్టాభిే షకం చిత్రపటం 

ఒక. ఆకర్షణ. మద్రాసు. లాజర్షల్. (పెస్సువారి సౌజన్యంతో ఈ పటాన్ని 

ముద్రించాము. wr 

ఇంతకుముందు. వెలువడిన సంపుటాలలో గ్రంథ ప్రచురణకు సాయపడిన 

వదాన్యుల.. పేర్లను ప్రచురించాము... ఇప్పుడీ. యుద్దకాండ ద్వితీయ భాగం 

_ ముద్రణకు ఈ | ట్రస్టు సభ్యులూ, సనాతనధర్మ ప్రచారానికే శక్తి కొలదీ: కృషిచేస్తున్న 
పారిశ్రామిక 'ప్రముఖులూ అయిన శ్రీపళ్లింపాటి వెంక కేశ్వర్లుగారు వనరులు 

అందించారు. శ్రీమద్రామాయణ ప్రచురణ మహాక్రతువు విజయవంతం కావడానికి 

శే నేద్పడిన _ - అంధరికీ _కృతజ్ఞతాపూర్వక వందనాలు. 

పొత్తూరి వెంక లుశ్వరరావు. 



శ్రీః 

ప్రమాదం 

ఊహించడానికి కూడా శక్యంకాని అత్యద్భుత మైన ప్రభావం గల 

ఒక మహాశక్తి ఉంది దానికే మాయి అని పేరు ఆ మాయను 
తన చెప్పుచేతలలో ఉంచుకొని జగత్సృష్టి - స్థితి - సంహారాదులను 

నడుపుతున్నవాడు పరమేశ్వరుడు. పరమాత్మ, పరబ్రహ్మ, విష్ణువు, శివుడు, 

ఇంద్రుడు, వరుణుడు, వాయువు మొదలైన ఎన్ని పేర్లు పెట్టినా అవన్నీ ఈ 

పరమేశ్వరునికే. ఆ మాయాశక్తికి పూర్తిగా లొంగిపోయి ఈ జగత్తులోని ఒక 
పరమాణువు వలె అయిపోయినవాడు జీవుడు. మాయను పూర్తిగా తన వశంలో 

ఉంచుకున్న శ్రీమహావిష్ణువు కూడా, అప్పుడప్పుడు, తాను కూడా మాయకు 

లొంగిపోయినట్లు నటిస్తూ, సామాన్యమానవుడుగా (ప్రవర్తిస్తూ, మానవులతో కలసి 

మెలసి తిరుగుతుంటాడు. అలాంటి మాయామానుషావతారమే శ్రీరామావతారం. 
ప్రతి మనిషీ కూడ నియమబద్ధమైన జీవితాన్ని గడుపుతూ ధర్మమార్గములో 

సంచరిస్తూంటే కొంతకాలానికి, “కొన్ని జన్మల తరవాతనైనా, అతనిలో గూఢంగా 
ఉన్న అలౌకికశక్తులు ఆవిష్క తము తౌాతాయనీ, అతడు  మాయాతీతు డవుతాడనీ 

ఆచరణపూర్వకంగా బోధించడమే ఈ అవతారాల (పధానోద్దేశ్యం. 

మాయామానుషవిగ్రహుడైన (శ్రీరాముని చరిత్రను వర్ణించే అతిపవిత్రమైన, 
మహాకావ్యం అతిసుందరమైన, ఉత్తమ(గ్రంథం వాల్మీకివిరచిత “శ్రీమద్రామాయణం. 
ఇలాంటి పవిత్ర గంథాలను సరిగా అర్థం చేసుకొంటూ శ్రద్ధాభక్తులతో 

ఆమూలాగ్రంగా చదివేవారిలో, వారికి “తెలియకుండగానే, మంచి మానసిక 

ల కలిగి. ధార్మికప్రవృత్తి అలవడుతుంది అనడంలో సందేహం లేదు. 

శ్రీమద్రామాయణం అంతా అతిసులభమైన భాషలో, మనోహరమైన శెలిలో 

రచింపబడింది. అయితే సంస్క ఎతభాషతో అంతగా పరిచయం లేని తెలుగువారు 

కూడా దీనిలో ఉన్న సౌందర్యాన్ని ఆసా;దించాలం టే తెలుగులో టీకాతాత్సర్యాలు 

అవసరం అవుతాయనే అభిప్రాయం ఈ  “బాలానందిని రచింపబడింది. 

టీకాతాత్సర్యాలు మనస్సులో చదువుకున్నా శ్లోకాలు మాత్రం పైకి చదువుతూ. 
ఈ గ్రంథం ఒకసారి పూర్తిచేసినవారికి రెండవ పర్యాయం చది వేటప్పుడు 

వ్యాఖ్యానా "పేక్ష ఉండదు. 

మౌ నాన్నగారు, శ్రీ పుల్లెల సత్యనారాయణశా స్త్రిగారు, అరల 

తత్త్వం మీద అచంచలవిశ్వాసం గల గొప్ప రామభక్తులు. బ్రాహ్మముహూర్తం 



వయా హ, జే వ, భాతి తత్త pa | 

 పర్యాయీలైనా రామాయణప్రవచనం 
ఏ, వ ల్ లే J ప్రతి ళోకమూ చదివి దాని అర్ధం 

ఉం వారు. గంటల కొలది ఏనో మూడు నాలుగు శ్లోకాలు తీసికోని 
ర్ల లుకుపోతూ చేపే  డఫనం. కాదు వారిది. పద్నాలుగు 

_రామాయణప్రవచనాలు 
“దానితో. 'మూలమూలలలోని కథాంశాలు కూడా 

టినుంచీ రామాయణం 
వాసి (ప్రచారం చేయ్యాలనే 
వరకు .కార్యోన్నుఖం కాలేదు. 

ాపీం డు. త తన 

మః .లదు. దిని: oe వీరి అభిలాషకి శ్రీ నీలంరాజు : (పోత్సాహనం లభించింది డీ - వెంకటకేేయ్యగారు కోనకపేధాల ప్రయత్నించి, ధనం సేకరించి, కొన్ని 



సంవత్సరాలపాటు భద్రాచలంలోనే ఉండి భద్రాచలదేవాలయోద్ధరణతో పాటు 

కల్యాణమంటప, ధ్యానమంటపాది నిర్మాణకార్యకాలాపాలు కూడా చేపటి 

ఆ కార్యాలన్నీ విజయవంతంగా నొధించిన పుణ్యాత్ములు. కార్యాగారవాసమే 

కాని కారాగారవాసం చేయని అపర “రామదాసు”. బహుశా శ్రీ దివాకర్ల 
ఎంకటావధాని గారి సలహామీద అయి ఉంటుంది - తీ కోదండరామయ్యగారు 

వ్యాఖ్యానం వ్రాసే పని నాకు అప్పచెప్పారు. రామాయణం ఏడు కాండలకూ 

నిర్విఘ్నంగా వ్యాఖ్యానం వ్రాయకలగడం, ఇది శ్రీ కోదండరామయ్యగారు 

స్తాపించిన ఆర్షవిజ్ఞానట్రస్టు ద్వారా ముద్రితమై నిపుణవిద్వన్మణియైన శ్రీ చలమచర్ల 
శేషాచార్యులుగారి పర్య'వేక్షణలో పది సంపుటాలలో చక్కగా రూపుదిద్దు 

కోవడం నా కీనాడు ఎంతో ప్రమోదం కలిగిస్తున్నాయి. దీనికి మా 

నాన్నగారి ఆశీర్యాదబలం శ్రీకోదండరామయ్యగారి సత్సంకల్పబలం ఈ రెండే 

ప్రధానకారణాలని నా దృఢవిశ్వాసం. 

రామాయణానికి తెలుగులో ప్రతిపదార్ధతాత్పర్యాలు వ్రాయడం అనేది 
పాండిత్యానికి “పరాకాష్ట” ఏమీ కాదు. మొత్తం గ్రంథమే సులభమైన 

భాషలో రచించబడింది. ఎక్కడైనా సందేహం కలుగులే సంప్రదించడానికి 
(పొచీనవ్యాఖ్యానా లున్నాయి. నిఘంటువు లున్నాయి. వ్యాకరణం ఉంది. ప్రాచీన 

వ్యాఖ్యాతలు (వా సిన వాటిలోను, ఆధునిక వ్యాఖ్యా విమర్శాదులలో నూ కూడా 

ఏది యుక్తమో, ఏది అకాండతాండవమో, ఏది ఆకాశముష్టిప్రహరణమో, 

తెలుసుకోవడానికి తగిన, భగవంతుడిచ్చిన, వివేచనాశక్తి ఉంది. మరేమనగా 

చాలాకాలం పట్ట పని నిర్విఘ్నంగా కొనసాగిపోయింది కదా అని మాత్రమే 

మా ప్రమోదం. ఈ వ్యాఖ్యానం రామాయణరసాన్ని ఆస్వాదించడానికి ఏ 

కొద్దిమందికి సహాయపడినా మా ప్రమోదం శతగుణం, సహస్రగుణం అవుతుంది. 

ఏమైనా అంతా శ్రీరామసంకల్ఫాధీనం. “తేన వినా తృణమపి న చలతి”. 

“బలం విష్ణోః ప్రవర్హతామ్” 

యువకార్తిక నాగ చతుర్ధి. 
27.10.1995 

పుల్లెల శ్రీరామచంద్రుడు 



విషయసూచిక 

సంఖ్య విషయము 

7 
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అతికాయుడు ఘోరయుద్ధము చేయుట. లక క్ష్మణుడు వానిని 
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క రావణుడు చింతాక్రాంతుడై “సావధానచిత్తులై నగరమును 

. = రక్షింపుడు” అని రాక్షసులను. _ఆదేశించుట, 

78. . ఇంద్రజిత్తు బహ్మాస్త్రమును ప్రయోగించి రామలక క్ష్మణులను 

“ఎ వానరా సన్యమును మూర్చ చెందించుట. 

జాంబవంతుని దేశమును అనుసరించి హిమాలయమునుండి 

వ అంగదుడు కంపన న్ 'ప్రజంఘులను, ద్వివిదుడు శోణితాక్సుని, 

మైందుడు యూపాక్టుని, సుగ్రీవుడు కుంభుని చంపుట. 

హనుమంతుడు. నికుంభుణ్లి చంపుట. 

రావణుని. ఆజ్ఞచేత మకరాక్సుడు యుద్దానికై బయల్వెడలుట. 
79. రాముడు ముకరాక్సుణ్ణి చంపుట. 

చం పే విషయమున _ రామలక్ష క్ష్మణులు ”మాటలాడుకొనుట. 

రావణుడు పంపగా ఇంద్రజిత్తు ఘోరయుద్దము చేయుట. వానిని 

. ఇంద్రజిత్తు. మాయాసీతను వధించుట. 
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రాముని వద్దకు దేవతలు వచ్చుట. (బ్రహ్మదేవుడు నీవు 
మహావిష్ణు వని రామునకు చెప్పి రాముని స్తుతించుట. 

అగ్నిదేవుడు ప్రత్యక్షమై సీత. పవిత్రురా లని చెప్పి రామునకు 
సమర్పించుట. రాముడు సంతోషపూర్వకముగా ఆమెను 

స్వీకరించుట. 

మహాదేవుని ఆజ్ఞచే రామలక్ష్మణులు విమానము నెక్కి వచ్చిన 

దశరథునకు నమస్కరించుట. దశరథుడు పుత్రులకు, సీతకు 
చెప్పవలసిన మాటలు చెప్పి ఇంద్రలోకమునకు వెళ్లిపోవుట. 

రాముడు కోరగా ఇంద్రుడు మరణించిన వానరులను జీవింప 

జేయుట. దేవతలు స్వర్గమునకు  వెళ్ళిపోవుట. వానరసేన 
విశమించుట. 

రాముడు అయోధ్యకు వెళ్ళుటకు ఉద్యుక్తు డగుట. రాముని 
ఆజ్ఞచేత విభీషణుడు పుష్పకమును తీసికొనివచ్చుట. 

రాముని ఆజ్ఞచేత విభీషణుడు వానరులను బాగుగా సత్కరిం 

చుట. రాముడు విభిషణుళ్లి వానరులను కూడా తీసికొని 

పుష్పకము పై అయోధ్యకు బయలుదేరుట. 

అయోధ్యకు వెళ్ళుచు రాముడు సీతకు మార్గమధ్యమునందు 
ఉన్న ఆ యా స్థానములను చూపుట. 

రాముడు భరద్వాజమహర్షి ఆ(శమములో దిగి ఆయన దర్శనము 

చేయుట. 
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125. 

126. 

Cee 

“హనుమంతుడు గుహునకు, భరతునకు రాముని రాకను గూర్చి 
చెప్పుట. భరతుడు సంతోషించి హనుమంతునకు బహుమతి 

ఇచ్చుటకు నిశ్చయించుట. 

హనుమంతుడు సీతారామలక్ష్మణుల వనవాససమయమునందు 
జరిగిన వృత్తాంతములు చెప్పుట. 

రాముని సత్కారము కొటికె కై అయోధ్యలో ఏర్పాట్లు. రామునకు 

ఎదురు. వెళ్ళుటకై పౌరులందరూ నంది గ్రామములో ఉన్న 

భరతునివద్దకు చేరుట. రాముడు: నందిగ్రామము చేరుట. 

"భరతాదులతో రాముడు కలియుట. పుష్పకవిమానమును 
కుబేరునివద్దకు పంపివేయుట. 

భరతుడు రామునకు రాజ్యమును తిరిగి అప్పుగించుట. 
రాముడు అయోధ్యలో ప్రవేశించుట. రాముడు రాజ్యాభిషిక్తు 

ఎడగుట, వానరులను వెనుకకు పంపుట. శ్రీమద్రామాయణ 

'గ్రంథమాహాత్మ్యము.. 
_ వ్యాఖ్యాయాః రచయితుః వంశాదేః పరిచయః. 

మన దేశంలో వివిధభాషల్లో వెలువడిన కొన్ని రామాయణాలు 
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ధర్మాత్మా సత్యసన్రశ్చ రామో దాశరథిర్యది, 

పౌరుేు చాప్రతిద్వన్యః శరైనం జహి రావణిమ్. 

నర్గ 90 శ్లో 71; పుట. 369 









భో 

ఓం స్వస్తి సి శ్రీ గణేశాయ నమః 

అథ యుదకాణే న సరః 
థెడ య్ గ 

[రావణుని పుత్రులు బంధువులు యుద్దానికై వెడలుట. అంగదుడు 
నరాంతకుని చంవుట.] 

మూ. ఏవం విలపమానస్య రావణస్య దురాత్మనః; 

శ్రుత్వా శోకాభిభూతస్య త్రిశిరా వాక్యమబ్రవీత్ . క్షే 

ప్ర అ. ఏవమ్=ఇట్లు, విలపమానస్య=విల పించుచున్న, దురాత్మనణాదుర్చుద్ద్ధి 

యైన, శోకాభిభూతస్య= శోకముచేత తిరస్కరింపబడిన, రావణస్య=రావణునియొక్క, 

వాక్యమ్= వాక్యమును, శ్రుత్వాడవిని, త్రిశిరాణ= త్రిశిరస్సు, వాక్యమ్=వాక్యమును, 

అబ్రవీత్ =పలికెను. 

తా. ఈ విధముగా దుఃఖావేశముతో విలపించుచున్న దురాత్ముడైన 

రావణుని మాటలు విని (తిశిరస్సు ఇట్లు పరి కను. క్షే 

మూ. ఏవమేవ మహావీర్యో హతో నస్తాతమధ్యమః, 
నతు సత్పురుషా రాజన్ విలపన్తి యథా భవాన్. 2 

ప్ర, అ. నణామాయొక్క, తాతమధ్యమఃతండ్రుల (అన్నదమ్ములులో 

మధ్యము డైన, మహావీర్యః=గొప్ప పరాక్రమము గల కుంభకర్ణుడు, హతః=చంపబడి 

నాడు. ఏవమేవ=ఇది నిజమే. తు=కాని, రాజన్ =రాజా | భవాన్ యథా=నీవంటి, 

సత్పురుషాః=సత్పురుషులు, న విలపన్తి=విల పించరు, 

తొ. రాజూ! గొప్ప పరాక్రమము గల మా తండ్రుల అన్నదమ్ములలో 

మధ్యముడైన కుంభకర్ణుడు చంపబడినా డను మాట నిజమే. కాని, నీవంటి 

సత్పురుషులు విలపించరు. | లి 

మూ. నూనం త్రిభువనస్యాపి పర్యాప్తస్త (మసి ప్రభో, 
స కన్మాత్యాాకృత ఇవ శోచస్యాత్మానమీదృశమ్. 3 

ప్ర అ. ప్రభో=ఓ ! ప్రభూ! త్వమ్=నివు, త్రిభువనస్యా పి= మూడు 

లోకములకు కూడ, పర్యాప్తణాసరిపడినవాడవు, అసి=అయి ఉన్నావు. సఃాలట్టి 



2 శ్రీమద్రామాయణము 

నీవు, ఈదృశమ్=ఇట్టి, ఆత్మానమ్=తనను గూర్చి, ప్రాకృతః ఇవానామాన్యుడు 
వలె, కస్మాత్ =ఎందువలన, శోచసి=దుఃఖించుచున్నావు ? 

తా ప్రభూ ! నీవు మూడు లోకాలూ కూడ జయించుటకు 
సరిపోయినవాడవు. అట్టి నీవు, నిన్ను గూర్చి సామాన్యుడు వలె ఎందుకు 

దుఃఖించుచున్నావు లి 3. 

మూ. బ్రహ్మదత్తాస్తి తే శక్తిః కవచం పాయకో ధనుః, 
సహగ్రఖరసంయుక్తో రథో మేఘసమస్వనః. 4 

ప్ర అ. తే=నీకు, (బ్రహ్మ దత్తా=బ్రహ్మ చేత ఇవ్వబడిన, శక్తిాశక్తి, 
అస్తిఉన్నది. కవచమ్=కవచమూ, సాయకః=బాణమూ, ధనుఃధనసూ, సహ. 

(సఖర సంయుక్తః=వేయి గాడిదలచేత కట్టబడిన, మేఘసమస్వనః= =మేఘముతో 

సమానమైన ధ్వని గల, రథఃారథము, ఉన్నవి. 

తా. నీకు (బ్రహ్మ ఇచ్చిన శక్తీ కవచము, బాణము, ధనస్సు, నేయి 

గాడిదలు కట్టిన, మేఘధ్వనివంటి ధ్వని గల రథము ఉన్నవి. 4 

_ మూ. త్వయాసకృద్ధి శస్త్రేణ విశస్తా దేవదానవాః, 
స సర్వాయుధసంపన్నో రాఘవం శాస్తు మర్గ సీ. 5 

ప్ర అ, త్వయా=నీచేత, అసక్పత్ = =అనేక పర్యాయములు, శస్ త్రేీణణఆయు 

ధముచేత, దేవదానవాణాదేవతలు, దానవులు, విశస్తాః హి=నశింపచేయబడినారు 
కదా! సఃాలఅట్టి నీవు, సర్యాయుధసంపన్నః= సర్వాయుధములతో కూడినవాడవై, 

_ రాఘవమ్=రాముణ్ణి, శాస్తుమ్=శిక్రించుటకు, ల్రర్ల సి=తగియున్నావు. 

తా. నీవు అనేక పర్యాయములు ఆయుధముచేత దేవదానవులను 
'ఓడించినావు కదా ? నీవు ఇప్పుడు కూడ సర్వాయుధములు ధరించీ రాముకి 

శక్రిరచుము.. 5 

త్ల కామం తెష్ట మహారాజ నిర్లమిష్యామ్యహం రణే, 

= ఉద్దరిష్యామి తే శత్రూన్ గరుడః పన్నగానివ. 6 

ప్ర. అ. మహారాజ=మహారాజా ! తిష్ట కామమ్=నీవు అట్లే ఉండుము. 
అహమ్= నేను, నిర్ణమిష్యామిబయలుదేరెదను. గరుడకాగరుత్మంతుడు, పన్నగా 

_ నివాసర్పములను వలె, రణే= =యుద్దమునందు, లే శత్రూన్ =నీ శత్రువులను, 
ఉద్ధరిష్యామి- పెకలించివేసెదను. 

 . తా మహారాజా ! నీవు అట్లీ ఉండుము. నేను బయలుదేరి 
వెళ్ళి, గరు ర్మ ంతుడు సర్పములను వలె నీ శత్రువులను, యుద్ధమునందు 



యుద్ధకాండము 3 

-సెకలించివేసెదను. 6 

మూ. శమృరో దేవరాజేన నరకో విష్ణునా యథా, 
తథాద్య శయితా రామో మయా యుధి నిపొతితః. 7 

ప్ర. అ. శమృరః=శంబరుడు, దేవరాజేన=దేవేంద్రునిచేత, నరకః= 

నరకుడు, విష్ట్ణునా=విష్ట్ణువుచేత, యథా=ఎట్లో,  తథా=అట్టు, మయా=నాచేత, 
అద్య=నేడు, యుధి=యుద్దమునందు, నిపాతితః=పడగొట్టబడినవాడై, రామఃరా 

ముడు, శయితొ=శయనించగలడు, 

తా. దేవేంద్రునిచేత శంబరాసురుడు వలె, విష్ణువుచేత నరకుడు వలే, 
నాచేత నేడు యుద్దమునందు పడగొట్టబడినవాడై రాముడు శయనించగలడు. 

వి, ఈ నరకుడు కృష్ణునిచేత చంపబడిన భూదేవి కుమారుడైన 

నరకాసురుడు కాడు. సింహికయందు విప్రచిత్తివలన జనించిన వాతాపి మొదలైన 

అన్నదమ్ములలో ఒకడు అని గోవిందరాజులు. 7 

మూ. శ్రుత్వా త్రికిరసో వాక్యం రావణో రాక్షపాధిపః, 

పునర్జాతమివాత్మానం మన్యతే కొలచోదితః. 8 

ప్ర. అ. రాక్షసాధిపః=రాక్షసరాజైన, రావణః=రానణుడు,  త్రిశిరసః= 

(తిశిరస్సుయొక్క, వాక్యమ్ =వాక్యమును, (శుత్వా=విని, కాలచోదితః=కాలముచేత 

(పేరే పింపబడినవాడై, ఆత్మానమ్=తనను, పునః=మరల, జూతమ్ ఇవ=పుట్టినవా 

నినిగా, మన్యలే=తలచెను. 

తా. రాక్షసరాజైన రావణునకు త్రిశిరస్సు మాటలు వినగానే కాల 
ప్రభావముచే తాను మళ్ళీ పుట్టినాడన్నంత - ధైర్యము వచ్చెను. 8 

మూ. (శ్రుత్వా త్రిశిరసో వాక్యం దేవాన్రకనరాన్తకౌ, 
5 Ven re అతికాయశ్చ తేజస్వి బభూవుర్యు ద్దహర్షితాః, 9 

ప. అ. త్రశిరసఃత్రిశిరస్సుయొక్క, వాక్యమ్=వాక్యమును, శుత్యా=విని, 

దేవాన్తకనరాన్తకౌ=దేవాంతక _నరాంతకులు, _ తేజస్వీ=తేజఃశాలియైన, _ అతికా 
యశ్చ=అతికాయుడు, యుదహరితాః=  యుదముకొరకె ఉత్తా హము కలవారు; 

థి ఇ డా ర 
బభూవుః=అయిరి. 

తొ. త్రిశిరస్సు మాటలు వినగానే దేవాంతకనరాంతకులకు, 

లేజశ్శాలియైన అతికాయునకు యుద్ధమునక్రై ఉత్సాహము కలిగెను. 9 

మూ. తతో ౬ హమహమిత్వేవ గర్హన్తో వైరృతర్షభాః, 

రావణస్య సుతా వీరాః శక్రతుల్యపరా[క్రమాః, 10 
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ప్ర అ, తతః=అటు పిమ్మట, రావణస్యారావణునియొక్క, సుతాః=కుమొా 

రులు, వీరాః=వీరులు, శక్రతుల్యపరాక్రమాః=దే వేంద్రునితో సమానమైన పరాక్రమము 

గలవారు అయిన, నైర్భృతర్షభాఃరాక్షస(శ్రేష్టులు, అహమ్ అహమ్ ఇత్యేవ=నేను 

నేను అని, గర్హన్తణగర్పించుచున్నవారై (యుద్దోత్సాహము కలవారైరి.) 

తా అటు పిమ్మట దేవేంద్రునితో సమానమైన పరాక్రమముగల 

రావణుని . కుమారులు, వీరు లగు రాక్షస శ్రేష్ణలు నేను నేనని గర్హించుచు 
యుద్ధోత్సాహము కలవారైరి. 10 

మూ, అన్తరిక్షగతాః సర్వే సర్వే మాయావిశారదాః, 

సర్వే 'త్రిదశదరఘ్నాః సర్వే సమరదుర్మదాః. క్షే 

ప అ. సర్వే=అందరూ, అన్తరిక్షగతాః= ఆకాశమునందు నిలవగలవారు, 

సర్వే=అందరూ, మాయావిశారదాః= మాయలలో నేర్పరులు. సర్వే=అందరూ, 

త్రిదశదర్పఘ్నాఃదేవతల గర్వము తొలగించినవారు, సర్వే=అందరూ, సమరదు 
ర్మదాఃయుద్ధమునందు చెడ్డ మదము గలవారు. 

తా. ఆ రాక్షసు అందరూ ఆకాశములో సంచరించగలవారు. అందరూ 

మాయలో నేర్పు గలవారు. అందరూ దేవతల గర్వము అడచినవారు. అందరూ 

యుద్ధములో చెడ్డ మదము గలవారు. 1 

| స సమరమాపాటో. న భై టై స్మ నిర్హితాః, 12 
- దేవైరపి .సగన్ధర్వెః సకింనరమహోరగైః 

ప్ర అ అ ౨. సర్యేఅందరూ, సుబలసంపన్నాఃమంచి బలముతో కూడినవారు, 

వష్తేఅదెట. విస్తీర్ణకీర్ణయణావిస్త ఎతైన శ్రీర్తి గలవారు, సర్వ=అందరూ, 

' సమఠమ్యుద్దమును? ఆసాద్య=పొంది, సగన్రరె = గంధర్వులతో కూడిన, సకింనర 
మహోరగైగాకింనరులతోను, నహమనంతోఘమే డెన, దేవైరపి=దేవతలచేత కూడ, 
నిర్షితొణాజయించబడినవార న శ్రూయన్తే స్మ=వినబడనివారే. 

_. కస వాళ్లు అందరూ. గొప్పు బలము కలవారు. అందరూ స్త ా తమెన hg గలవారు. అందరూ యుద్దములోసికి వెళ్లి దేవ-గం 
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ప్ర. అ. సర్వే=అందరూ, అస్త్రవిదుషః=అస్త్రములు ఎరిగిన, వీరాః= 

వీరులు; సర్వే=అందరూ, యుద్ధవిశారదాః౭యుద్ధమునందు నేర్పు గలవారు? 

సర్చైలందరూ, (ప్రవరవిజ్ఞానాజాగొప్ప విజ్ఞానము గలవారు; తథా=మరియు, 

స అందరూ, లబ్బవరాః౭పొందబడిన వరములు గలవారు. 

తా, ఆ రాక్షసులందరూ అస్త్రములు తెలిసిన వీరులే. అందరూ 

యుద్దములో నేర్పు గలవారే. అందరూ (శ్రేష్టమైన విజ్ఞానము గలవారే. 

అందరూ వరములు పొందినవారే. 13 

మూ. స తైస్తథా భాస్కరతుల్యదర్శనైః 
సుతే ఎలో శత్రుబల[శ్రియార్త వైః 

రరాజ రాజా మఘవాన్యథామరై 

ర్వ తో మహాదానవదర్పనాశనైః. 14 

ప్ర అ. భాస్కరతుల్యదర్శనైణాసూర్యునితో సమానమైన దర్శనము 

గల, శత్రుబలశ్రియార్హ నైః=శత్రువుల బలమును, ఐశ్వర్యమును పీడించు, 

తె=ఆ, సుతైఃకుమారులతో, తథా=ఆ విధముగా, వృతఃకూడుకొనియున్న, 

సః రాజా=ఆ రాజు, మహాదానవదర్పనాశ నైకాగ్”ప్ప దానవుల దర్శమును 

నశింపచేయు, అమ రైః=దేవతలతో, వృతః=కూడిన, మఘవా యథా=దేవేంద్రుడు 

వలె, రరాజాప్రకాశించెను. 

తా. సూర్యునివలె కనిపించుచున్న, శత్రుబలైశ్వర్యవినాశకు లైన ఆ 

కుమారులతో ఆ విధముగా కూడి యున్న రావణుడు మహాదానవుల దర్పమును 

నగింపచేయు దేవతలతో కూడిన దేవేంద్రుడు వలె ప్రకాశించెను. 14 

మూ. స పుత్రాన్ సంపరిష్యజ్య భూషయిత్వా చ భూషణ, 
ఆశీర్చిశ్చ ప్రశస్తాభిః ప్రేషయామాస వై రణే. 15 

ప్ర. అ. సఃఅతడు, పుత్రాన్ =ప్పుతులను, సంపరిష్వజ్య=కౌగరించుకొని, 

భూషణైః=అలంకారములచేత, భూషయిత్యా చాఅలంకరించి, ప్రశస్తాభిః=ప్రశస్తము 

లైన, ఆశీర్శి=ఆకశీర్వాదములతో, రణే=యుద్దమునందు, గుషయామాస= 

పం పెను. 

తా. రావణుడు పుత్రులను కౌగలించుకొని, అలంకొారములతో 

అలంకరించి, (ప్రశస్తములైన ఆశీర్వాదములు చేసి యుద్దమునకు పంపెను. 15 

మూ. యుద్దోన్మత్తం చ మత్తం చ భ్రాతరౌ చాపి రావణః, 

రక్షణార్ధం కుమారాణాం చేషయామాస సంయుగే. 16 

ప్ర. అ. రావణః=రావణుడు, కుమారాణామ్=కుమారులయొక్క, రక్షణా 
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ర్థమారక్షణముకొరకు, భ్రాతరౌ=స్తోదరులైన, యుద్దోన్మత్తం చాయుద్దోన్మత్తున్సి 
మ్త్తం గేద. అపి “మత్తునీకూడ (మహోదరా- మహాపార్ఫు\ లను నామాం | 
తరములు గల వీరిద్దరు రావణుని సోదరులు), సంయు =యుద్దమునందు, . 
(పేషయామాస=పంే పేను. 

తొ. రావణుడు కుమారుల రక్షణముకొరకు తన సోదరులైన : 
యుద్దోన్మత్త-మత్తులను కూడ యుద్దానికి పంపెను. 1 . 
మూ తే౭.భివాద్య మహాత్మానం రావణం లోకరావణమ్, : 

కృత్వా ప్రదక్షిణం చైవ మహాకాయాః ప్రతస్థిరే, 17. 
ప. అ. మహాకాయాఃాపెద్ద శరీరములు గల, తే=వారు, మహాత్మా 

నమ్=మహాత్ము డైన, లోకరావణమ్= =లోకములను. ఏడ్పించిన, రావణమ్=రావణుని, 
అభివాద్య=నమస్కరించి, ప్రదక్ష అమా ప్రదక్షిణము, కృత్వా చెవ= చేసిపత స్టిరాప్ర 
est గా అమరి. _ 

"పెద్ద దేహములు గల ఆ రాక్షసులు మహాత్ముడైన, లోక కములను 
వడ్చించిన రావణునకు ప్రదక్షిణనమస్కారములు చేసి బయలుదేరిరి. 17 
మూ. సర్వౌషధీభిర్లన్టైశ్చ సమాలభ్య మహాబలాః, 

- నిర్దష్మర్నెరృత స్మ షడెతే యుద్దకాంక్ష్తీ ణః. 18 

ప న. తేజకు మహాబలాః= =గొప్పు బలము గల, షట్ =ఆరుగురు, న పలు, సరా; షధీభిః=సమస్త మైన ఓషధులచేత, గనె చాసుగం ధద్రవ్యములచేత, సమాల్యశరీతములు పూసికొని, యుద్ధకాంక్షిణణ యుద్ధమును స్ు వళాయన్వెదుంి. 

1. త్రభాశ్చాతకయశ్చ జేవాన్తకవరావ్రకా, 
న. ఏ విర్ణగ్ముః కాలచోదితా:, 
పహ అ త్రిశిరాశ్చ=త్రికిరస్సు, అతికాయశ్చ=అతికాయుడు, దేవానక నరా 

ఇక=దేవా ంతకనరాంతకుల , ,, మహోదరమహాపార్శా ఎముహోదరమహా పారు వలు, 
కాలచోదితాః=కాలముచేత డ్రేరేపింపబడినవారై, నిర్దగ్ముఃఃబయలుదేరిరి, 

అతికాయుడు, దేవాంతకనరాంతకులు, మహోదరము 
గేరేపింపబడినవారై బయలుదేరిరి. 
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మూ. తతః సుదర్శనం నాగం నీలజీమూతసంనిభమ్, 

ఐరావతకులే జాతమారురోహ మహోదరః. 20 

ప్ర, అ. తతఈ=అటు పిమ్మట, వ మహోాదరః=వముహోదరుడు, నీలజీమూతసంని 
భమ్= నల్లని మేఘముతో సమానమైన, ఐరావతకులే జూతమ్ు=ఐరావతవంశమునందు 

పుట్టిన, 'సుదర్శనమాసుదర్శన మను, నాగమ్=ఏనుగును, ఆరురోహ=ఎక్కెను. 

తా. పిమ్మట మహోదరుడు ఐరావతకులమునందు పుట్టిన, నల్లని 

మేఘము వలె ఉన్న సుదర్శన మను ఏనుగును ఎక్కెను. 20 

మూ. _సర్యాయుధసమాయుక్త స్తూణీభిశ్సాప్యలంకృతః, 
రరాజ గజమాస్థాయ సవితేవాస్త మూరని. 21 

ప్రై అ. సర్వాయుధసమాయుక్తః=సమస్తములైన ఆయుధములతో 

కూడిన, తూణీభిశ్చా పి=అంబులపాదులతో కూడ, అలంకృతః=అలంకరించబ 

డిన ఆ మహోదరుడు, గజమ్=ఏనుగును, ఆస్థాయ =అధిష్టించి, అస్తమూర్దని= 

అస్తాద్రిశిఖరమునందు, సవితేవాసూర్యుడు వలె, “రరాజ=ప్రకాశించెను. 

తా. అన్ని ఆయుధములను ధరించి, అంబుల పొదులచేత 
అలంకరించబడిన ఆ మహోదరుడు ఆ ఏనుగును ఎక్కి అస్నాద్రిశిఖరమునందు 
సూర్యుడు వలె (ప్రకాశించెను. 21 

మూ. హయోత్తమసమాయుక్తం సర్యాయుధసమాకులమ్, 

ఆరురోహ రథగేష్టం త్రిశిరా రావణాత్మజః. 22 

ప. అ, రావణాత్మ జఃరావణుని కుమారుడైన, (తశిరాః= Me) 

హయోత్తమసమాయుక్తమ్=ఉత్త మములైన గుట్టములచేత కట్టబడిన, స 

సమాకులమ్= =అన్ని ఆయుధములతో వ్యాకులమైన, 'రథ(శ్రేష్టమ్= న 

రథమును, ఆరురోహ=ఎక్కెను. 

తా, రావణుని కుమారుడైన (తిశిరస్సు మంచి గుజ్తములు కట్టన 

అన్ని ఆయుధములతో నిండిన (శ్రేష్పమైన రథమును అధిప్టించెను. 22 

మూ. త్రిశిరా రథమాస్థాయ విరరాజ ధనుర్హరః, 

సవిద్యుదుల్కః సేజ్వాలః సేన్రాచాప "ఇవామ్బుదః. 23 

ప్ర. అ. ధనుర్రరఃజ౭ధనస్సును ధరించిన, త్రిశిరాజాత్రిశిరస్సు, రథమ్=రథ 

మును, ఆస్థాయ=లరధి ష్టీంచి, సవిద్యుదుల్కు కా =మెరుపులతోను అన్ని పిండములతోను 

కూడిన, సజ్వాలఖాజ్యాలలతో కూడిన, "సేన్దువాపః= ఇంద్రధనస్సుతో కూడిన, 

. అమ్బుదః ఇవ=మేఘము వలె, విరరాజాప్రకాశించెను. 
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తా. ధనుర్హరుడై రథమును ఎక్కి ఉన్న త్రిశిరస్సు, మెరుపులతోను, 
అగ్నిగుండములతోను, " జ్యాలలతోను, ఇంద్రధనస్సుతోను కూడిన మేఘమువలె 
(పకాశించెను. 

23 

మూ. త్రిభిః కిరీ టై స్త్రి శిరాః శుశుభే స రథోత్తమే, . 
. హిమవానిర శెలేన్ద స్త్రిఛిః కాష్బానపర్వతైః, 24 

. ప అ. సఃఆ, త్రిశిరాణాత్రిశిరస్సు, రథోత్తమే=ఆ (శ్రేష్టమైన రథమునందు, 
తీభి=మూడు, కిరీ టైః=కిరీటములతో, త్రిభిః=౭మూడు, కాష్బానపర్వతైః=బంగారు 
పర్వతములచేత, శైలేంద్రణాపర్వతరాజైన: హిమవానివ= హిమవంతుడు వలె, 
శుకుభేప్రకాశించెను.. 

ఎంఎ తొ. ఆ శ్రేష్ణమైన రథమునందు త్రిశిరస్సు మూడు కిరీటములతో, 
మూడు. బంగారుపర్వతములతో హిమవత్సర్వతము వలె ప్రకాశించెను. 2 
మూ. అతికాయో౭ తితేజీ స్వీ రాక క్ర సేన్చుసుతస్తదా, 

ఆరురోహ రథ శ్రేష్టం శ్రేష్ట సర్వధనుష్మతామ్. 25 

ప అ, తదా=అప్పుడు, అతితేజ స్వీ=గొప్ప తేజస్సు కలవాడు, - రాక్ష క్ష సేన్తుసుఈరావణుని కుమారుడు, సర్వధనుష్మతామ్=అందరు ధనుర్హారు. లలో, శ్రేష్ట శ్రేష్యడూ అయిన, అతికాయః=అతికాయుడు, రథ శేష్టమ్= శ్రేష్టమైన 

రథమును, ఆకురోహ=ఎక్కెను. ఇ. 

లౌ. అప్పుడు తేజఃశాలి, రావణుని పుత్రుడు, ధనుర్ధారులందరిలో ను - శేషుడూ అయిన అతికాయుడు (శ్రేష్టమైన రథమును ఎక్కెన్. 25. 
మూ, సుచక్రాక్షం సుసంయుక్తం స్వనుకర్ణం సుకూబరమ్, +. 
సన తూణీబాణాస నైర్తీప్తం ప్రాసాసి పరిఘాకులమ్. 26. 

. ప్ర అ. సుచకక్రాక్షమ్= =మంచి చక్రములు, ఇరుసూ కలది, సుసంయుక్తమ్= ' i కాగు కట్టబడినది, స్వనుకర్షమ్=మంచి అనుకర్షము (ఇరుసు పె పై ఉన్న కట్ట) గలది, 
'సుకూబరమ్= మంచికాడి. కసే కల్ల కలది, తూణీబాణాసనైాఅంబురిపాదులతోను, 
ధనుస్సులతోను, దీప్రమ్= ప్రకాశించుచున్నది, ప్రానా సిపరిఘాకులమ్=ప్రాసలతోను, శముంతోను,. . వెరిఘులకోమే కూడినదీ (అయిన రథము నెక్కెను.) 

"అతికాయు" డెక్కిన "రథము చక్రములు, ఇరుసు, ఇరుసు పైన పండు. క కాడి. కట్టే పొడుగు. కజ్ఞ చక్కగా ఉండెను. మంచి టబ బడెను. ఆది అంబులపొదులతోను, ధనుస్సులతో ను, ప్రాసలతోను, ళో . లతోను, పరిఫ ఘలతోను నిండి ఉండెను. 26 శ్ 
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మూ. స కాషానవిచిత్రేణ కిరీకేన విరాజతా, 

భూషణైశ్స బభౌ మేరుః ప్రభాభిరివ భాసయన్. 27 

ప్ర అ. సఃలఅతడు, కాఖనవిచిత్రేణ=బంగారముచేత విచిత్రమైన, 

విరాజతా= ప్రకాశించుచున్న, కిరీకేన=కిరీటముతోను, భూషణైశ్చ=అలంకారముల - 

తోను, పభాభి=కాంతులచేత, భాసయన్ =ప్రకాశింప చేయుచున్న, మేరుః ఇవ=మేరు 

పర్వతము వలె, బభౌ=ప్రకాశించెను. 

తా. అతడు బంగారముచేత విచిత్రవర్ధము గల, ప్రకాశించు 

చున్న కిరీటముతోను, అలంకారములతోను, కాంతులచేత (ప్రకాశింపచేయు చున్న 

మేరుపర్వతము వలె (ప్రకాగించెను. 27 

మూ... స రరాజ రథే తస్మిన్ రాజసూనుర్మహాబలః, 

జ్ వృతో నైరృతశార్తూలైర్వ[జపాణోరివామరైః. 28 

ప్ర. అ. వైరృతశార్లూలైః=రాక్షస (శ్రేష్టులతో, వృతఃకూడిన, మహాబల$ః= 

గొప్పు బలము గల, సః రాజసూనుః=ఆ రాజకుమారుడు, తస్మిన్ రథే=ఆ 

రథమునందు, అమరైః=దేవతలతో కూడిన, వజపాణిః ఇవాదేవేంద్రుడు వలె, 

రరాజ=ప్రకాశించెను. 

తాం రాక్షస శ్రేష్టులతో కూడిన మహాబలశాలియైన ఆ రాజకుమారుడు 

ఆ రథమునందు, దేవతలతో కూడిన దేవేంద్రుడు వలె (పకాశించెను. 28 

మూ, హయముచ్చాశవః ప్రఖ్యం శ్వేతం కనకభూషణమ్, 

మనోజవం మహాకాయమారురోహ నరాన్తకః. 29 

ప్ర. అ. నరాన్తకానరాంతకుడు, ఉచ్చెః శవప్రఖ్యమ్ =ఉచ్చెఃశవస్సుతో 

సమానము, శ్వేతమ్ తెల్లనిది, కనకభూషణమ్=బరిగారు అలంకారములు గలది, 

మనోజవమ్=మనస్సువంటి వేగము గలది, మహాకాయమ్=గొప్ప దేహము కలది 

అయిన, హయమ్గుజ్జమును, ఆరురోహ=ఎక్కెను. 

తా, నరాంతకుడు బంగారు అలంకారములు గల మనస్సువంటి 

వేగము గల, ఉన్నతమైన, ఉచ్చిఃశవము వంటి శ్వేతాశ్వమును ఎక్కెను. 29 

మూ. గృహీత్వా ప్రాసముల్కాభం విరరాజ నరాన్తకః, 

 శక్తిమాదాయ తేజస్వీ గుహః శిభిగతో యథా. 30 
శ్లో 

ద అ. నరాన్త్నకః=నరాంతకుడు, ఉల్కాభమ్=ఉల్క (ఆకాశము 

నుండి అప్పుడప్పుడు నేలమీద రాలే అగ్ని పిండము, వంటి కాంతి గల, 

ప్రాసమ్వీప్రాసను, గృ హీత్వ్యా=గ హించి, తేజస్వీ=తేజస్సుగల, గిఖిగతః=నెమలిమీద 
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నున్న, గుహఃాకుమారన్వామి, శక్తిమ్=శక్తిని ఆదాయ యథాాగ్రహించి వలె, 

విరరాజ=ప్రకాశించెను. . 

తా. ఉల్కవంటి ప్రాసను ధరించి ఉన్న నరాంతకుడు శక్తిని గ్రహించి. 
 నెమలిపై కూర్చున్న తేజుశాలియైన కుమారస్వామి వలె ప్రకాశించెను. 30. 

మూ. దేవాన్తకః సమాదాయ పరిఘం హేమభూ షీతమ్, 
పరిగృహ్య గిరిం దోర్భా [0 వపుర్విష్టోర్విడమృయన్. 

ప్ర. అ. దేవాన్తకణాదేవాంతకుడు, హేమభూ షితమ్=బంగారముచేత 
అలంకరించబడిన, పరిఘమ్=పరిఘను, సమాదాయ=గ్రహించి, దోర్భ్యామ్=బాహు 
వులచేత, గిరిమ్=మందరపర్వతమును, పరిగృహ్యగ హించి ఉన్న; విష్ణోః=విష్టువు ' 

_ యొక్క, వపుఃశరీరమును, విడమ్సయన్ =అనుకరించుచు (వెళ్లైను.) 

ల తా, . దేవాంతకుడు బంగారముచేత అలంకరించబడిన పరిఘను 

(గ్రహించి, సముద్రమథనసమయమునందు బాహువులచేత మందరపర్వతమును 
ధరించిన విష్ణువు శరీరమును అనుకరించుచు బయలుదేరి వెళ్లెను. 31 

మూ మహాపార్శో 0 మహాతేజా గదామాదాయ వీర్యవాన్, 

విరరాజ గదాపాణిః కుబేర ఇవ సంయుగే. 32 

ప్ర, అ. మహాతేజా=మహాతేజస్వీ, వీర్యవాన్ =పరాక్రమవంతుడూ, గదా 
పాణిః=గదాధారియు అయిన, మహాపార్న ;౯ెమహాపార్చు పడు, గదామ్ ఆదాయ= 
గదను. పట్టుకొని, సంయుగే=యుద్ధ్దమున, కుబేరః ఇవ= కుబేరుడు వలె, 

_ విరరాజాప్రకాశించెను. 

తా మహాతేజశ్ళాలీ, పరాక్రమవంతుడు, గదాధరుడూ అయిన 
మహాపార్మ్వుడు గద చేత ధరించి యుద్దంలో కుబేరుని వలె ప్రకాశించెను. 

ul తే ప్రతస్టుర్మహాత్మానో౭_ మరావత్యాః సురా ఇవ, 
తాన్ గజైశ్చ తురజ్లెశ్ళ రథైశ్చామ్చుదనిఃస్వనైః, 33 

i . ప్ర అ మహాత్మా నణామహాత్ము లైన, తే=వారు, అమరావత్యాః=అమరా 
వతినుండి, సురాః ఇవ=దేవతలు వలె, ప్రతస్థుఃప్రయాణమైరి. మహాత్మానః=మ 
_హాతు లైన, (ప్రవరాయుధాళా శేష్ట మైన ఆయుధములు గల, రాక సాజారాక్ష సులు, 

గజైశ్చ-ఏనుగులతోను, తురబ్లెళ్చాగుజ్జములతోను, అమ్బుదనిఃస్వనై=మేఘమువంటి 
ఛ్వని గల రథైళ్ళ్చారథములతోను, తాన్=వారిన్సి అనూల్చేతుః=అనుసరించి 
శీఘ్రముగా వెళ్ళిరి ౨. 
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తొ ఆ మహాత్ములు, అమరావతినుండి దేవతల వలె బయలుదేరి 

వెళ్లిరి. మహాత్ములైన రాక్షసులు ఏనుగులను, గుజ్జములను, మేఘమువంటి 

ధ్వని గల రథములను ఎక్క వారి వెనుక నీ ఘముగా వెళ్ళిరి. 33 

మూ. తే విరేజుర్మహాత్మానః కుమారాః సూర్యవర్చసః, 34 

కిరీటినః శ్రియా జుష్టా గ్రహా దీపా ఇవామృరే. 

ప్ర అ. సూర్యవర్చసణసూర్యునివంటి కాంతి గలవారు, కిరీటినః=కి 

రీటములు గలవారు, శియా=శోభతో, జుష్టా=కూడినవారూ అయిన, మహా 
త్నానః= =మహాత్ము లైన, తే=ఆ, కుమారాః= కుమారులు, అమ్మ రే=ఆకాశమునందు, 

దీప్పాణాప్రజ్వలించు చున్న, (గ్రహాః ఇవ=(గహములు వలె, విరేజః=ప్రకాశించిరి. 

తొ. సూర్యుని వంటి కాంతి గల, కిరీటధారులు, శోభాసంపన్నులు, 

మహాత్ములు అయిన ఆ రాజకుమారులు ఆకాశమునందు (ప్రకాశించుచున్న 

(గ్రహముల వలె (పకాశించిరి. 34 

మూ. ప్రగృహీతా బభౌ తేషాం వస్ర్రాణామావలిః శివా, 35 

శరదభప్రతీకాశా హంసావరిరివామ రే, 

ప్ర అ. తేషామ్= =వారియొక్క, వస్ర్రాణామ్= వస్త స్ర్రములయొక్క, (పగ్భ 

హీతా=ధరింపబడిన, శివా=మంగళకరమైన, శరదభ్రప్రతీకాశా= శరత్కాల మేఘము 
లతో సమానమైన, ఆవలి;= =పంక్తి, అమ్బ రే=6 =ఆకాశమునందు, హంసొవలిః ఇవ=హంసల 

పంక్తి వలె, బభౌ= =ప్రకాగించెను. 

తా, వారు ధరించిన, శరత్కాలమేఘములతో సమానమైన, 
మంగలప్రదమైన వస్త్రపంక్తి ఆకాశమునందు హంసల పంక్తివలె (పకాశించెను. 

35 

మూ. మరణం వాపి నిశ్చిత్య శత్రూణాం వా పరాజయమ్, 36 

తి కృత్యా మతిం వీరా నిర్ణగ్యుః సంయుగార్దిన:ః. 
ణు cp 

ప్ర. అ. మరణం వాపి=మరణమును గాని, శతూణామ=శృతువులయొక్క, 
పరాజయం వాపీ=పరాజయమును గాని, నిశ్చిత్య=నిశ్చయించి (వెళ్ళిరి) వీరాః=ఆ 
వీరులు, ఇలి= ఇట్లు, మతిమ్=బుద్దిని, కృత్వా= =చైేస్పి, సంయుగార్థినః=యుద్ధమును 
కోరుచున్నవారై, 'నిర్దగ్ముః=బయలుదేరిరి. 

తా. మనము మరణించనైనా మరణించవలె లేదా శత్రువులను 
జయించవైనా జయించవలత అని నిశ్చయించుకుని ఆ వీరులు యుద్ధమును 

కోరుచు బయలుదేరిరి. 36 
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మూ. జగర్జుశ్చ ప్రణేదుశ్చ చిక్షిపుశ్చాపీ పాయకాన్, న్ 
జగ్భవాుశ్ళ మహాత్మానో నిర్యాతా యుర్ధ్హదుర్మ దాః. J 

ప్ర. అ. నిర్యాతాణబయల్వెడలిన, మహాత్మానః=మహాత్ములైన ఆ రాక్షసులు, 
యుద్ధదుర్మదాః౭యుద్ధమునిమిత్త మై దుష్తమదము కలవారై, జగర్జుశ్చ= =గర్దించిరి, 

ప్రణేదుశ్చాధ్వని చేసేం. సాయకాన్=బాణములను, చికి కిపుశ్చ= ప్రయోగించిరి, 
జగ్భహుః చాగ్రహించిరి. 

తొ, బయల్వెడలిన ఆ మమ్ముల న రాక్షసులు యుద్దము నిమిత్తము 

చెడ్డ ముదము గలవారై గర్హించిరి. ధ్వని సరి. బాణాలను గ్రహీంచిరి, వాటిని 
ఫ్ 37 

మూ మూ. క్ట్వేడితాప్ఫోటితానాం వే సంచచాలేవ మేదినీ, 38 
రక క్షసాం సింహనాదైశ్స సంస్ఫోటితమివామృరమ్. 

సం డితాసో స్స టితానామ్= వివిధనాదములయొక్క, జబ్బలు 
శు (ద్వని Eure మేదినీ-భూమి, సంచచాలేవ=చలించినట్టుండెను. రక్ష 
సామ్=రాక్షసులయొక్క, సింహనాదైః= సింహనాదములచేత, అమ్బరమీ=ఆకాశమం, 
న. ఇవాద్రిద్దరైనట్టు అయినది. 

= రాక్షసుల అరపులచేతను, జబ్బలు చరుచుటచేతను భూమి. 
శయిన నట్లు అయినది. వాళ్ళ 'సింహనాదములచేత ఆకాశము బద్రలైనట్టు 

38. 

ప్ప బలము. గల & 'రాక్టసనాయకులు బయల్వెడలి వచ్చి 

మిల్స్. నెత్తి యుద్ధమునకు సిద్ధముగా ఉన్న వానరసె సైన్యమును 

40. 

త్త. 



యుద్ధకాండము 
13 

ప్ర. అ. మహాత్మానామహాత్ములైన, హరయో౬. పీి=వానరులుకూడ, 

హస్త శ్వరథసంబాధమ్ =ఏనుగులతోను, గుట్టిములతోను, రథములతోను ఇరు 

కుగా ఉన్న, కిజ్కిణీశతనాదితమ్=వందలకొలది మువ్వలచేత ధ్వనింపచేయబడిన, 

నీలజీమూతసంకాశమ్=నల్లని మేఘముతో సమానమైన, సముద్యతమహాయు 

ధమ్=ఎత్తబడిన గొప్పు ఆయుధములు గల, సర్వతః=అంతటా, దీప్పానలరవిప్రఖ్యెః= 

ప్రజ్యలించే అగ్గిసూర్యులవలె ఉన్న, నైర్భతైః=రాక్షసులలో, వృతమ్=చుట్టువారుకోన్న, 

రాక్షసమ్=రాక్షససంబంధమైన, బలమ్= సైన్యమును, దదృశుఃణచూచిరి. 

తా. మహాత్ములైన వానరులు కూడ నల్లమేఘముల వలె ఉన్న ఆ 

రాక్షససైన్యమును చూచిరి. ఆ సైన్యము ఏనుగులతోను, గుజ్జములతోను, 
ర 

రథములతోను కిక్కిరిసి ఉండెను. వందలకొలది గజ్జెలు (మోగుచుండెను. గొప్ప 

ఆయుధములు ఎత్తి వచ్చుచుండెను. 40, 41 

మూ. తద్దషాా బలమాయాతం లబలకాః పవంగమాః, 42 
దలళీలు ధట ౧ 

సముద్యతమహాశైలాః సంప్రణేదుర్ముహుర్ము హుః, 
అమృష్యమాణా రక్షాంసి ప్రతినర్హన్త వానరాః. 43 

ప్ర. అ. ఆయాతమ్=వచ్చిన, తల్=ఆ, బలమ్= సైన్యమును, దృష్టా $= 

చూచి, ప్రవంగమాః=వానరులు, లబ్దలక్షాః=పొందబడిన లక్ష్యము గలవారై, 

సముద్యతమహా శైలాకఎత్త బడిన మహాపర్వతములు కలవారై, ముహుర్ము హుః=మా 

టిమాటికి, సంప్రణేదుఃాధ్వని చేసిరి. వానరాః=వానరులు, రక్షాంసి=రాక్షసులను, 

అవృష్యమాణాః=స హించనివా ర, ప్రతినర్షన్న=వారికి ఎదురుగా అరచిరి. 

తా. వానరులు, వచ్చిన ఆ సైన్యమును చూచి, తాము 

యుద్ధము చేయుటకు లక్ష్యముగా రాక్షసులు లభించుటచేత పర్వతములను ఎత్తి 

మాటిమాటికి అరచిరి. ఆ రాక్షసులను చూడగానే కోపముతో ఈ విధముగా 

వారికి ఎదురుగా నిలచి అరచిరి. 42, 43 

మూ తతః సముత్కు ఎప్ర్షరవం నిశమ్య 

రక్ష్గణా వానరయూథపానామ్, 

అమృపష్యమాణాః పరహర్షము॥ 

మహాబలాః భీమతరం వినేదుః. 44 

ప్ర. అ. తతాఅటు పీమ్మట, ఉగమహాబలాః=భయంకర మైన గొప్పు బలము 

గల, _ రక్షోగణాజ=రాక్షసగణములు, వానరయూథపానామ్=వానర సేనానాయకుల 

యొక్క, సముత్క ఎష్టరవమ్=అధిక మైనధ్వనిని, నిశమ్యావిని, పర హర్షమ్=గొప్ప 

సంతోషమును, అమృష్యమాణాజస హించనివారై, భీమతరమ్=ఎక్కువభయంకర 

ముగా, వినేదుః=ధ్వనిచే సిరి. 
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తౌ. పెమ్మట, భయంకరమైన' మహాబలము గల రాక్షసులు వానర 

నాయకుల అధికమైన ధ్వనిని విని, శత్రువుల ఆ సంతోషమును సహించనివారై 
ఎక్కువ. భయంకరముగా అరచిరి. 44 

మూ తే రాక్షసబలం ఘోరం (ప్రవిశ్య హరియూథపాః, . 

విచేరురుద్యలైః శలైర్నగాః గిఖరిణో యథా. 45 

ప్ర. అ. తే=ఆ, హరియూథపాః=వానరసే సీనానాయకులు, ఫఘోరను=భయం 
కరమైన, రాక్షసబలమ్=రాక్షస సైన్యమును, ప్రవిశ్య= ప్రవేశించి, ఉద్యతైః=ఎత్త బడిన, 

జైల =పర్వతములతో, శిఖరిణః=శిఖరములు గల, నగాః యధథా=పర్వతములు వలె, 

విచేరుఃస్ంచరించిరి. 

తా. ఆ వానరేఎనానాయకులు భయంకరమైన రాక్షస సేనలో 

ప్రవేశించి, "పైకి ఎత్తబడిన పర్వతములతో, శిఖరములతో కూడిన పర్వతముల 

వలే సంచరించిరి. 45 

మూ. కేచిదాకాశమావిశ్య కేచిదుర్య్యాం ప్లవంగమాః, 7 

రక్షః సైన్యేషు సంక్రుద్దాః చేరుర్తుమకి లాయుధాః. 46 

ప్ర. అ. కేచిత్=కొందరు, ప్లవంగమాణావానరులు, ఆకాశమ్=ఆకాశమును, = 
ఆవిశ్య=ప్ర వేశించి, కేచిత్ =కొందరు, ఉర్వ్యామ్= =భూమియందు, సంక్రుద్దాః=కో . 
పించినవారై, (దుమశిలాయుధాః=వృక్ష ములు శిలలు ఆయుధములుగా కలవారై, ప 

రక్ష పైన్యేషు౭రాక్షస పైన్యములయందు, చేరుః=సంచరించిరి. 

తా. కోపించిన వానరులలో కొందరు ఆకాశములో ప్రవేశించి, | 
కొందరు భూమిమీదనే. ఉండి, వృక్షములను, శిలలను ఆయుధములుగా గ్రహించి ' 
రాక్షస సైన్యములలో సంచరించిరి. 46 

మూ, ద్రుమాంశ్చ విపులస్కన్నాన్ గృహ్య వానరపుంగవాః, 

తద్యుద్ధమభవద్దోరం రక్షోవానరసంకులమ్. 47 

ప్ర అ. నానరపుంగవాః=వానర శ్రేష్ణులు, విప్పులస్కన్థాన్= =విశాల మైన 

మానులు గల, ద్రుమాన్ చావృక్షములను, గృహ్య (గ్రహించి సంచరించిరి). 
తై =  రక్ట్షోవానరసంకులమ్=రాక్షసులత్రోను వానరులతోను సంకులమైన,. 
ముద్ద క-యద్ధము, ఘోరమ్= =భయంకరముగా, అభవత్ =ఉండెను. 

తా. - వానర్రేష్టులు విశాలములైన మ్రానులు గల వృక్షములతో 
ముద్ధము చేసిరి. రాక్షసులతోను వానరులతోను వ్యాకులమైన ఆ యుద్దము. 
రాల " భయంకరముగా" ఉండెను. 
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మూ. తే పాదపశిలా శైలైశ్చక్రుర్వ ఎప్టినమునూపమామ్, 

బాణొ ఘ్ట్రైర్యార్యమాణాశ్చ హరయో భీమవిక్రమాః 48 

ప. అ. బాణా ఘి ఫు8= =బాణసముదాయములచేత, వార్యమాణాః=ని 

వారించబడుచున్న, భీమవి[క్రమాః= =భయంకరమైన పరాక్రమము గల, తే=ఆ, 

హరయః=వానరులు, పాదపశిలా శైలైః=వ్చక్షములతోను, శిలలతోను, పర్వతముల 

తోను, అనూపమామ్=సాటిలేని, వృష్టిమ్=వర్షమును, చకుకాచే సిరి. 

తా, భయంకరమైన పరా(క్రమము గల ఆ వానరులు బాణసముదా 

యములచేత నివారింపబడుచున్నను సాటిలేని వృక్షశిలా శ్రైలవర్షము కురి పించిరి. 

48 

మూ. సింహనాదాన్సినేదుశ్చ రణే రాక్షసవానరాః 

శిలాభిళ్నూరయూమాసుర్యాతుధానాన్ ప్రవంగమాః, 49 

ప్ర అ. రణే=జయుద్ధమునందు, రాక్షసవానరాః=రాక్షసులు వానరులు, 

సింహనాదాన్ = సింహగర్హనలను, వినేదుణాధ్వనిచే సిరి. ప్లవంగమాః= వానరులు, 

యాతుధానాన్ =రాక్షసులను, నీలాభిః=శిలలచేత, చూర్ణయామాసుః= 'చూర్ణముచే 

సిరి. 

తా ఆ యుద్దమునందు వానరులు రాక్షసులు కూడ సింహనాదములు 

చేసిరి. వానరులు శిలలతో రాక్షసులను చూర్ణము చేసిరి. 49 

యూ. నిజఘ్ముః సంయుగే క్రుద్దాః కవచాభరణావృతాన్, 

కేచిద్రథగతాన్సీరాన్ గజవాజిగతాన పి. 50 

ప్ర అ. (క్రుద్దాణాక్ కోపించిన వానరులు, సంయుగే=యుద్దమునందు, 

కవచాభరణావృతాన్ = =కవవములతోను, ఆభరణములతోను కూడిన రాక క్షసులను, 

నిజఘ్నుః=చం పిరి. కేచిత్ =కొందరు, రథగతాన్ = =రథములయందున్న, “సీరాన్= 

వీరులను, గజవాజిగతానపి=ఏనుగులమీద, గుజ్జములమీద ఉన్నవారినీ కూడ 

(చంపిరి). 

తా. కోపించిన వానరులు యుద్దములో కవచములను, ఆభరణములను 

ధరించిన రాక్షసులను చంపిరి. కొందరు” రథాలలో ఉన్నవారిని, గజములమీద 

ఉన్నవారిని, గుజ్జములమీద ఉన్నవారిని చంపిరి. “50 

మూ. నిర్హఘ్నుః సహసా వీరాన్యాతుధానాన్ ప్రవంగమాః, 

శైలశ్చజ్ఞాన్వితాజ్లా స్తే ముష్టిభిర్యాన్తలోచనాః, 51 
చేలు: పేతుశ్వ నేదుశ్చ తత్ర రాక్షసపుంగవాః, 
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ప్ర అ. ప్లవంగమాళావానరులు, వీరాన్=వీరులైన, యాతుధానాన్= 

రాక్షసులను, సహసొ= =నీ ఘ్రముగా, నిర్హఘ్నుః= =కొట్టరి. తత్ర= అక్కడ, లే=ఆ, 

రాక్షనవుంగవాఃారాక్టస శ్రేష్టలు, శెలశృజ్ఞాన్వాతాజ్ఞాః==పర్వతశిఖరములతో కూడిన 

దేహములు కలవారై, ముష్టిభి=గుద్దులచేత, వాన్తలోచనాః=పైకి తెప్పించబడిన 

.కళ్ళుగలవార్రై చేలుఃణకదలిపోయిరి.. సేత్రుశ్చ=పడిపోయిరి. నేదుశ్చ=అరచిరి. 

తాః. వానరులు గీఘ్రముగా వీరులైన రాక్షసులను కొట్టిరి. ఆ 

రాక్షసవీరులు ప తగిఖరములు మీదపడుటచేతను, వానరుల పిడి కిళ్ళ దెబ్బలకు 

కళ్లు పైకి వచ్చి యుటచేతను, కంపించిపోయిరి. క్రింద పడిపోయిరి. అరచిరి. 

మూ. _ రాక్షపాశ్చ శరైస్తీక్తైర్చిభిదు: కపికుష్టారాన్, 
మూ రాక 

శూలముద్గరఖర్గెశ్చ జఘ్నువ వా సైశ్చ శక్తీ ధిః, 

(ప్ర అ. రాక్టసాశ్చడరాక్షసులు కూడ, తీక్ర్కైణావా డియైన, శరైకాబొ 

ణములచేత, కపికుష్టురాన్ = వానర'శ్రేష్టులను, బిభిదుః=ఖేదించిరి. శూలముద్గర 

ఖర్గెశ్చ=శూల-ముద్గర-ఖడ్గములచేతను, శక్తిభిఃాశక్తులచెతను, (పొ? సైశ్ళ= చప్రాసలచే 

త మ, జఘ్నుళాకొట్టరి. 

తా రాక్షసులు కూడ వాడియైన బాణాలతో వానరుల దేహములు 

 చీల్చివేసిర. శూలములతోను, ముద్గరములతోను,  ఖడ్గములతోను, ప్రాసలతోను, 
శక్తులతోను' కొట్టిర. ర్్తై 

. మూ. అన్యోన్యం పాతయామాసుః పరస్పరజయైషిణః, 53 
'  రిపశోణితదిగ్గాజ్ఞాస్తత్ర వానరరాక్షసాః. ' 

పై అం తతా అక్కడ, రిపుకో ణి తదిగ్థాజ్ఞాః=శ త్రువుల రక్తముచేత 

పూ 'యబడిన “శరీరములు గల, వానరరాక్షసాఃావానరులు రాక్షసులు, పరస్పర జయ్రై 
షణగాపరస్పరముయొక్క జయమును "కోరుచున్నవారై, అన్యోన్యమ్= =పర్స్పరము, 

పాత న iy మాసుఃా అపుడు ద్రో? సికొనిరి. ' 

తా అక్కడ. అము రక్తముచేత పూయబడిన శరీరములు గల 

వానర = రాక్టసులు న... జయము కోరుచు ఒకరినొకరు క్రింద 
. _పడద్రో। సికొ నిర. ' క. . 53. 

తతః : చైత్ర ఖర విస సృష్ టైర్లరిరాక్ష పై సః, - రడ. 

= పతా భూ మిరభుర్ఫోథేరోక్లి తా. 

మ. ్యష్ట స్టూవిడవబడిన, "యుల న. 
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ముహూర్తేన-ముహూర్త కాలములో, ఆవ్బతా=కప్పబడిన, భూమిఃభూమి, శ్షోణి 

తోక్షితా= =రక్తముచేత తడపబడినది, అభవత్ =ఆయెను. 

తా, పిమ్మట ముహూర్తకాలములో ఆ రణభూమి వానరులు 
రాక్షసులు ప్రయోగించిన శెలములచేత ఖడ్గములచేత వ్యాప్తమైన రక్తముచేత 

a లుం గ" లం | 

తడపబడెను. ర్4 

మూ. వికీ: పర్వతాకారై రక్షోభిరభిమర్తితైః, ర్ర్ 

ఆఎద్వసుమతి పూర్ణా తదా యుద్దమదానితైవ 

ప్ర అ. తదా=లఅప్పుడు, వసుమతీ= =భూమి, వికీర్ణ=చిమ్మి వేయబడిన, 

పర్వతాకా రై౯ాపర్వతములవంటి ఆకారములు గల, అభిముర్తితైక=మేర్తించబడిన, యుద్ద 

మదాన్వితైణాయుద్ధమదముతో కూడిన, రక్షోభిారాక్షసులతో, పూర్ణా= నిండినది 

ఆసీత్ =ఆయెను. 

తా, అప్పుడు భూమి అంతా ఇటూ అటూ పడవేయబడిన, 

పర్వతమువంటి ఆకారములు గల, యుద్దమదము గల, మరణించిన రాక్షసులతో 
నిండి ఉండెను. 55 

మూ. ఆక్తిప్తాః క్రిప్యమాణాశ్చ భగ్నశూలాశ్స వానరైః, 56 

పునరబ్షెస్తదా చక్రురాసన్నా యుద్రమద్భుతమ్. 

(ప్ర అ. వానరైః=వానరులచేత, భగ్నశూలాః=విరగగొట్టబడిన శూలములు 

కలవారై, ఆక్తీప్తాక కిందికి పడద్రోయబడినవారు, క్రిప్యమాణాశ్చ=పడదోయ 

బడుచున్నవారు అయిన రాక్షసులు, తదా= =అప్పుడు, ఆసన్నాః=సమీ పించిన 

వారై, తదా=అప్పుడు, అద్భుతమ్= ఆశ్చర్యకర మైన, యుద్దమ్= యుద్ధమును, 

అజైః=అవయవములతో, చనక్రుః= =చే సిరి. 

తా. అప్పుడు వానరులచే శూలములు విరుగగొట్ట (క్రిందికి పడగొట్టబడిన, 

పడగొట్టబడుచున్న రాక్ష క్షసులు వాళ్ళను సమీపించి కరచరణాద్యవయవములతో 

మరల అద్భుతమైన యుద్దము చేసిరి. 56 

మూ. వానరాన్యానరైరేవ జఘ్ను స్తే వైర్భతర్షభాః, 57 
అల్లా ఆ ~~ 9 రాక్షసానాక్షసై దేవ జఘ్నుబ్త వానరా అపి. 

ప్ర. అ. తే=ఆ, వైరృతర్షభాః=రాక్ష క్షసశేష్టులు, వానరాన్ =వానరులను, 
వానరై రేవ=వానరులచేతనే, జఘ్నుః=కొట్టిరి. వానరాః అపీ=వానరులు కూడ, 
రాకసాన్ =రాకసులను, రాక -సెరేవ=రాకసులచేతనే, జఘ్నుః=కొట్టిరి, 

a ల CA దు CA లు 

తా ఆ రాక్షస శ్రేష్ణులు వానరులను వానరులతో డీకొట్టించి చంపిరి. 
వానరులు కూడ రాక్షసులను రాక్షసులచేత డీకొట్టించి చంపిరి. 57 
2 
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మూ. ఆక్షిప్య చ శిలాః శైలాన్ జఘ్నుస్తే రాక్షసాస్తదా, 
తేషాం చాచ్చిద్య శన్రాణి జఘ్నూ రక్షాంసి వానరాః. 

oe ప్ర, అ. తదా=అప్పుడు, తే రాక్షసాః=ఆ రాక్షసులు, గి లాః=శీలలను 

తర రెప ee ఆక్రీప్య=లాగికొని, జఘ్నుజాకొట్టిరి. వానరాః చ=వానరుల 
మైవాళ్ళయొక్క,  శస్ర్రాణి=ఆయుధములను, ఆచ్చిద్య=లాగికొని 

రం సరాక బుస. జఘ్నుః=కొట్టరి. 

తాం అప్పుడు రాక్షసులు వానరులనుండి శిలలను, శెలములను 

లాగికొని వాళ్ళను. చంపిరి. “వానరులు కూడ రాక్షసుల ఆయుధములను 

_లాగికొని వాళ్ళను కొట్టిరి. 58 

మూ. నిర్ణఘ్నుః వెం ిభిదుశ్చ పరస్సరమ్, 59 
_ సీంహనాదాన్వి! నేడుశ్చ రణే రాక్షసవానరాః, 

ప్రై ఈ రణే=యుద్దమునందు, వానరరాక్షసాః=వానరులు రాక్షసులు, 
శైలశ్ళజ్లః =ప్రర ర్వతశిఖరములచేత, పరస స్మరన్ పరస్పరము, బిభిదుః=భేదించుకొనిరి. 

సింహానాదైశ= సింహనాదములతో, వినేదుశ్చ=ధ్యనిచే సిరి 

తా ఆ వానరులు, రాక్షసులు యుద్దమునందు పర్వతశిఖరములతో 
ఒకరి. - దేహములను ఒకరు. బ్రద్దలు “కొట్టుకొనిరి. ” సింహనాదములు చేసిరి. 59 

రా . "ఛిన్నవర్మ్శతమత్రాణా' రాక్షసా వానరైర్లతాః, 60 
w ల ప్రసృతాస్తత్ర రససారమివ "ర్రుమాః. 

వ. Es అ. వానరైజవానరులచేత, హతాః=క్"ట్టబడన, రాక్షనాః=రాక్ష క్షసులు,. 

- వేదించబడిన కవచములు కలవారై, దుమాః= వృక్ష కములు, . 
=జిగురును వల తత్ర=ఆ ప్రదేశమునందు, రుధిరమ్= రక్తమును 

తా. వానరులచేత కొట్టబడిన రాక్ష క్తసుల కవచములు బ్రద్దలైపోవుటచే . 

 శరీరములనుండి, వెట్లనుండి. జిగురు కారినట్టు రక్తము కోరెను. 60. 

J రథేన చ రథం చా పి వారణేనాపి వారణమ్, 61 

Ee హయేన చ హయం . కేచిన్నిర్దఘ్నుర్వానరా రణే. 
న. 

ప్ర రతర యుద్దమునందు, . కేచిత్ =కొందరు, వానరాః= 
లు, రథేన రథముచేత, "రథమ్= రథమును, వారణేనా పీ=ఏనుగుచేత, 

ఏను, హః మేనాగుజ్ఞముచేత, హయమ్= గుజ్జమును, నిర్దఘ్నుః= 
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తా ఆ యుద్దములో కొందరు వానరులు రథముచేత రథమునూ, 

ఏనుగుచేత ఏనుగును, గుజ్దముచేత గుజ్జమును డీకొట్టించి చంపిరి. 61 

మూ. క్షుర ప్రరర్దచనైశ్చ భల్లెశ్చ నిశిత్రైః శరైః 62 

రాక్షసా హానేరేన్నాాణ్ం బిభిదుః పాదపాన్ శిలాః. 

ప్ర. అ. రాక్షసాః=రాక్షసులు, క్షుర పైః= =క్షురప్రబాణముల చేతను, 

అ చ= -అర్హవం ద్రబాడములచేచసు భల్లిశ్చ= =భర్లబాణములచేతను, నిగితైః= 

వాడి మైన శరైక=బాకాములచేతను, వాన రేస్తాణామ్= "వానరనాయకులయొక్క, 
పాదపాన్ =వృక్షములను, శిలాణాశిలలను, బిభిదుఃబద్దలుకొ ట్రిరి. 

తా. రాక్షసులు క్షురప ఆ అర్హదంద్ర జా భల్లబాణములచేత, 

వాడియైన ఇతరబాణములచేత వానరులు (ప్రయోగించిన వృక్ష కములను, శిలలను 

ఖండించిరి. 62 

మూ. వికీర్ణా పర్వతై స్తిశ్చే ద్రుమైశ్ళిన్షశ్చ సంయుగే, 63 

హర ఇ కపిరక్షోభిర్దుర్లమా వసుధాభవత్. 

చె 

చ=ైవానర - రాక్షసులలోను, : వికీజా- వ్యాప్తమై. వసుధా=భూమి, దుర్గమా వడ 

శక్యము కానిది, అభవత్ =ఆయెను. 

తా. యుద్రమునందు ఆ పర్వతములతోను, చేదించబడిన 

_ వృక్షములతోను, వంపబడిన్ వానర - రాక్షసులతోను వ్యాప్తమైన భూమి 

నడచుటకు శక్యము కాకుండ ఉండెను. 63 

మూ. 'తే వానరా గర్వితహృష్ట చేష్టాః 

సంగ్రామమానాద్య భయం విముచ్య, 

యుద్దం స్మ స రే సహ రాక్షసై స్త 

ర్నానాయుధైశ్చ క్రురదీనసత్తా Sie 64 

ప్ర. అ. తే వానరాః=ఆ వానరులు, సంగామమ్= “యుద్దమును, 

ఆనాద్య=పొంది, గర్వితహృష్ట చేష్టాః=గర్వించిన, సంతోషముతో కూడిన” చేష్టలు 

కలవారై, భయమ్=భయమును, విముచ్య=విడచి, సర్వే=అందరూ, తదీన 

సతొ గ (8=దినములు కాని _మునస్సులు కలవారై, నానాయు ధైః=అ నేకవిధము లైన 

ఆయుధములు గల, రాక్షసైః సహ=రాక్షసులతో కూడ, యుద్దమ్=యుద్దమును, 
చక్రుః స్మ=చేసిరి, 
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తా. ఆ వానరులందరూ దైన్యము లేని మనస్సులతో గర్వించి సంతోషముతో కూడిన చేష్టలు చేయుచు యుద్దరంగములో భయమున విడచి, అనేకవిదము లైన ఆయుధములు గల రాకసులకో యుద్ధము చేసిరి. 6: 
మూ. తస్మిన్ ప్రవృత్తే తుములే విమర్దే 

ప్రహృష్యమాణేషు వలీముఖేషు, 

క్ష్ షు 
_మహర్షయో దేవగణా వినేదుః. 6 
ప్ర. అ. ప్రవృత్తేషప్రారంభమైన, తస్మిన్=ఆ, తుములే=వ్యాకులమైన 

విమర్షైయుద్రమునందు, వలీముఖేషు=వానరులు, ప్రహృష్యమాణేషు=సంతో షిం చుచుండగా, రాక్ష సేషు=రాక్షసులు, నిపాత్యమా నేషు=పడగొట్టబడుచుండగా, 
మహర్షయః=మహర్షులు, దేవగణాః= దేవతాగణములు, వినేదుజధ్యనిచే సిరి. 

తా. ఆ వ్యాకులమైన యుద్దమునందు వానరులు సంతోషించుచుం డుటను, రాక్షసులు నేలపై కూలుటను చూచి మహర్షులు, దేవతాగణములు సంతోషముతో ధ్వనులు చేసిరి. 
65 

మూ. తతో హయం మారుతతుల్యవేగ 
.__ మారుహ్యూ శక్తిం నిశితాం ప్రగృహ్య, 

నరాన్తకో వానర సైన్యముగ్రం 
మహార్హవం మీన ఇవావివేశ, 

66 
ప్ర అ, తతః=అటు పిమ్మట, నరాన్తకః=నరాంతకుడు, మారుతతు ల్య చేగమ్ =వాయువుతో సమానమైన వేగము గల, హయమ్=గుజ్జమును, అరుహ్య=ఎక్షి, నిశితామ్=వాడియైన, శక్తిమ్ =శక్తిని, (ఏగృహ్య=గహించి, మీనః= మనము, మహార్గవమ్ ఇవామహాసముద్రమును వలె, ఉగమ్=భయంకరమైన, నానర సైన్యమ్=వానర సైన్యమును, ఆవివేశ=ప వేశించెను. 

" లొ. ఇంతలో నరాంతకుడు వాయువుతో సమానమైన వేగము. ల గుజ్జము నెక్కి వాడియైన శక్తిని (గ్రహించి, భయంకరమైన ఆ గొనర సైన్యములో, "మీనము సముద్రములో ప్రచేశించినట్లు ప్రవేశించెను. 66 
లౌ. స వానరాన్ సప్తశతాని వీర; 
... పాసేన దీస్తే న వినిర్చిభేద, 

సజ, నా ఆన ఇద ఇ > అ _ ఏకః క్ష ణేనేన్దరిపుర్మ హాత్మా 
=... జఘాన సైన్యం హరిపుజవానామ్. 67 
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ర్ అ. వీరః= వీరుడు, మహాత్మా= “మహాత్ముడూ అయిన, సః=ఆ నరొం 

తకుడు, ఏకః: ఒక్కడే, దీప్తేన= ప్రకాశించుచున్న, ప్రా ఎన: ప్రాసతో, క్ష కక్లోన=ఒక క్క 

క్షణముచేత, సప్తశతాని=ఏడు వందల, వానరాన్ =వానరులను, నిర్చి భేద= భేదిం 

చెను. ఇన్దురిపుః౭ఇంద్రశత్రువైన అతడు, హరిపుబవానామ్= బాసర శ్రేష్యలయొక్క, 

"సైన్యమ్= సైన్యమును, జఘాన=చం పెను. 

తా. వీరుడు, మహాత్ముడు, ఇంద్రుని శృత్రువూ అయిన ఆ 

నరాంతకుడు ఒక్కడే క్ష కణకాలములో, ప్రకాశించుచున్న ప్రాసతో ఏడువందలమంది 

వానరులను పొడిచి చంపి, వానర శ్రేష్ణల సైన్యమును సంహరించెను. 67 

మూ. దదృశుశ్చ మహాత్మానం హయపృష్టప్రతి ష్టితము, 

చరన్తం హరి సైన్యేషు విద్యాధరమహర్హయః. 68 

ప్ర అ. విద్యాధరమహర్హయః= విద్యాధరులు మహార్తులు, హయపృష్టప్ర 

తిష్టితమ్=గుజ్జము వీపుమీద కూర్చున్న, హరిసైన్యేషు= నానరోసైన్యములయందు, 

చరన్తమ్= =సంచరించుచున్న, మహాత్మానమ్=మహాత్ము డైన నరాంతకుళణ్లి, దదృశుః= 
చూచిరి. 

తా, మహాత్ముడైన ఆ నరాంతకుడు గుజ్దముమీద కూర్చుండి 

వానర సైన్యములలో తిరుగుచుండగా విద్యాధరులు, మహర్షులు చూచిరి. 68 

మూ. స తస్య దదృశే మారో మాంసశోణితకర్తమః, 
పతితః పర్వతాకా రైర్యాన రైరభిసంవృతః. 69 

ప్ర. అ. మాంసకోణితక ర్రమఃమాంసము, రక్తము అను బురద 

గల, పతితైః=పడి ఉన్న, సర్యలారారై-పర్యవమువంటి ఆకారము గల, 

ఆ మార్గము, దదృశే= =చూడబడెను. 

తా, ఆతడు సంచరించిన మార్గము మాంసము రక్తము అను 

బురదతోను, నేలపై పడిన పర్వతము వంటి ఆకారము గల వానరులతోను 

నిండి ఉండెను. 69 

మూ. యావద్విక్రముతుం బుద్దిం చక్రుః ప్రవగపుంగవాః, 

తావదెతానతిక్రమ్య నిర్చిభేద నరాన్తకః. 70 

ప్ర. అ. ప్రవగపుంగవాః=వానర(శేష్టులు, విక్రమితుమ్ =పరా[క్రమించు 

టకు, యావత్ =ఎంతలో, బుద్దిమ్ =బుద్ధిని, చక్రుః= =చేసిరో, తావదేవ=అంతలోనే, 

ఎతాన్ = =వీళ్ళను, అతి[క్రమ్య= అతిక్రమించి, నరాన్తకః=నరాంతకుడు, నిర్చిభేద= జలే 

దించెను. 
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ర్ అ. వీరః= వీరుడు, మహాత్మా= “మహాత్ముడూ అయిన, సః=ఆ నరొం 

తకుడు, ఏకః: ఒక్కడే, దీప్తేన= ప్రకాశించుచున్న, ప్రా ఎన: ప్రాసతో, క్ష కక్లోన=ఒక క్క 

క్షణముచేత, సప్తశతాని=ఏడు వందల, వానరాన్ =వానరులను, నిర్చి భేద= భేదిం 

చెను. ఇన్దురిపుః౭ఇంద్రశత్రువైన అతడు, హరిపుబవానామ్= బాసర శ్రేష్యలయొక్క, 

"సైన్యమ్= సైన్యమును, జఘాన=చం పెను. 

తా. వీరుడు, మహాత్ముడు, ఇంద్రుని శృత్రువూ అయిన ఆ 

నరాంతకుడు ఒక్కడే క్ష కణకాలములో, ప్రకాశించుచున్న ప్రాసతో ఏడువందలమంది 

వానరులను పొడిచి చంపి, వానర శ్రేష్ణల సైన్యమును సంహరించెను. 67 

మూ. దదృశుశ్చ మహాత్మానం హయపృష్టప్రతి ష్టితము, 

చరన్తం హరి సైన్యేషు విద్యాధరమహర్హయః. 68 

ప్ర అ. విద్యాధరమహర్హయః= విద్యాధరులు మహార్తులు, హయపృష్టప్ర 

తిష్టితమ్=గుజ్జము వీపుమీద కూర్చున్న, హరిసైన్యేషు= నానరోసైన్యములయందు, 

చరన్తమ్= =సంచరించుచున్న, మహాత్మానమ్=మహాత్ము డైన నరాంతకుళణ్లి, దదృశుః= 
చూచిరి. 

తా, మహాత్ముడైన ఆ నరాంతకుడు గుజ్దముమీద కూర్చుండి 

వానర సైన్యములలో తిరుగుచుండగా విద్యాధరులు, మహర్షులు చూచిరి. 68 

మూ. స తస్య దదృశే మారో మాంసశోణితకర్తమః, 
పతితః పర్వతాకా రైర్యాన రైరభిసంవృతః. 69 

ప్ర. అ. మాంసకోణితక ర్రమఃమాంసము, రక్తము అను బురద 

గల, పతితైః=పడి ఉన్న, సర్యలారారై-పర్యవమువంటి ఆకారము గల, 

ఆ మార్గము, దదృశే= =చూడబడెను. 

తా, ఆతడు సంచరించిన మార్గము మాంసము రక్తము అను 

బురదతోను, నేలపై పడిన పర్వతము వంటి ఆకారము గల వానరులతోను 

నిండి ఉండెను. 69 

మూ. యావద్విక్రముతుం బుద్దిం చక్రుః ప్రవగపుంగవాః, 

తావదెతానతిక్రమ్య నిర్చిభేద నరాన్తకః. 70 

ప్ర. అ. ప్రవగపుంగవాః=వానర(శేష్టులు, విక్రమితుమ్ =పరా[క్రమించు 

టకు, యావత్ =ఎంతలో, బుద్దిమ్ =బుద్ధిని, చక్రుః= =చేసిరో, తావదేవ=అంతలోనే, 

ఎతాన్ = =వీళ్ళను, అతి[క్రమ్య= అతిక్రమించి, నరాన్తకః=నరాంతకుడు, నిర్చిభేద= జలే 

దించెను. 
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యాన్తమానడు చుచున్నవానిని, సర్వాన్ =అందరినీ, వివ్యాధ=కొట్లును. 

తా. వీరులైన వానరులు మాటలాడుటకు కాని, నిలచుటకు కాని 

సమర్థులు కాలేదు. కదలుట మాట చెప్పవలెనా? పరాక్రమవంతుడైన ఆ 

నరాంతకుడు ఎగురుచున్నవానిని, నిలచినవానిని, వెళ్ళుచున్నవానినీ అందరినీ 

కూడ కొట్టెను. 74 

మూ. ఏకేనాననకలేన పాసేనాదితతేజసా, ఇంజ 6 శ్ర 
భగ్నాని హరిసైన్యాని నిపేతుర్రరణీతలే. 75 

ప్ర. అ. _ అనన్తకల్సేన=అసంఖ్యాకులతో సమానుడైన, _ ఏకేన=ఒక్క 
నరాంతకునిచేత, ఆదిత్యలేజసా=సూర్యునివంటి తేజస్సుగల, ప్రాసేనాప్రాసచేత, 

రిసైన్యాని=వానర సైన్యములు,  భగ్నాని=కొట్టబడినవై, ధరణీతలే= నేలమీద, 
నిపేతుః=పడినవి. 

తా, ఒక్క నరాంతకుడే ఎంతోమంది రాక కసుల వలె సూర్యుని 

వంటి తేజస్సు గల ప్రాసతో చంపివేయగా వానర సైన్యములు నేలమీద 

పడిపోయినవి. 75 

మూ. వజనిప్పెషసదృశం ప్రాసస్యాభినిపాతనమ్, 

న శేకుర్యానరాః సోఢుం తే వినేదుర్మ హాస్వనము. 76 

ఒల్లో ప్ర. అ. తే=ఆ, వానరాజవానరులు, వజని ప్పేషసదృశమ్ =వజముచేత 

నలిపివేయుటతో సమానమైన, ప్రాసస్య=ప్రాసయొక్క, అభినిపాతనమ్=పడుటను, 

సోఢుమ్=సహించుటకు, న శేకుః= 'సమర్జులు కాలేదు. మహాస్వనమ్=గొపు ధ్వని 

కలుగునట్లుగా, వినేదుః=అరచిరి. 

తా. ఆ వానరులు వజ్రాయుధము దెబ్బ వంటి ఆ ప్రాస 

(పహారమును స హించజాలక బిగ్గరగా అరచిరి. 76 

మూ. పతతాం హదివీరాణాం రూపాణి ప్రచకాశి రే, 
వజభిన్నాగ్రకూటానాం శైలానాం పతతానివ. 77 

ప్ర అ. పతతామ్=పడుచున్న, హరివీరాణామ్=వానరులయొక్క, 

రూపొణి=రూసములు, వజభిన్నాగకూటానామ్ =వ జము చేత భేదించబడిన గిఖరా 

గ్రములు గల, పతతామ=పడుచున్న, శెలానామ్ ఇవా పర్వతముల రూపములు 

వలె, ప్రచకాణిరే=ప్రకాశించినవి. 

తౌ. (క్రింద పడిపోవుచున్న వానరుల రూపములు వజాయుధముచీత 
శిఖరాగ్రములను భేదించగా పడిపోవుచున్న పర్వతముల వలె ప్రకాశించినవి. 77 
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మూ యేతు పూర్వం మహాత్మానః కుమృకర్ణేన పాతితాః, 

తే స్వన్దా వానర[శేషాః సుగ్రీవముపత స్థిరే, 78 

ప్ర అ. పూర్వమ్= పూరఖము, యే=ఏ్ మహాత్మానః=మహాత్ము లైన 

వానరులు, కుమృకర్ణిన= =కుంభకర్ణునిచెత, పాతి ాపడగొట్టబడిరో, తే=ఆ, వాన 

రశ్రేష్మి=వానర '్రేష్యులు, స్వస్థాణాస్వష్టులై, సుగ్రీవమ్= సుగీవుళ్లి, ఉపతస్థిరే= చేరిరి, 

తౌ. పూర్వము. కుంభకర్ణు నిచేత పడగొట్టబడిన ముహాత్ము లైన 

వానరశ్రేష్ణులు కోల్కొని రక్షణార్థమై “సుగ్రీవుని, దగ్గరకు వెళ్ళిరి. 78 

మూ. (పేక్రమాణః స సుగ్రీవో దదృశే హరివా హినీమ్, 

నరాన్తకభయత్రస్తాం విద్రవన్తీమితస్త తః. 70 

ప్ర ఈ (పేక్షమాణః= చూచుచున్న, సః స్ముగీన౯ఆ సుగీవుడు, నరాన్తక 

భయ(త్రస్తామ్=నరాంతకునివలన భయముచేత పీడింపబడిన, ఇతస్తతః=ఇటునటు, 

విద్రవన్తీమ్==భయపడుచున్న, హరివా హినీమ్=వానర సేనను, దదృశే= =చూచెను. 

తా. పరిశీలించి చూచిన సుగ్రీవునకు నరాంతకునినుండి భయముచే 
ఇటు నటు పారిపోవుచున్న వొనర సైన్యము కనబడెను. 79. 

మూ, నిద్రుతాం వాహినీం దృష్టా స దదర్శ నరాన్తకమ్, a 

: _ గృహతప్రాసమాయాన్తం హయప్పష్టప్రతిష్టితమ. 80 ' 

ప్ర. అ. సఃా అతడు, విద్రుతామ్= పరి గెత్తిపోవుచున్న, వా హినీమ్=ే సీనను, . 

దృష్ట్రా=చూచి, గృహీతప్రాసమ్= గ్ర హించబడిన (ప్రాస గల, హయప్పష్ణ ప్రతి స్మితమ్= 
గుజ్జము వీపుమీద కూర్చున్న, ఆయాన్తమ్=వచ్చుచున్న, నరాన్తకమ్= నరాంతకుళ్లే, 
దదర్శ=చూచెను. స 

తా. పారిపోవుచున్న సైన్యమును చూచుచున్న ఆ సుగ్రీవునకు ప్రాస 
ధరించి గుజ్జమునెక్కి వచ్చుచున్న నరాంతకుడు కనబడెను. 80 

మూ. దృష్టోోవాచ మహాతేజాః సుగ్రీవో వానరాధిపః “| 
కుమారమజ్లదం వీరం శక్రతుల్యపరాక్రమమ్. 81. 

శ ప్ర అ, _మహాతేజాః= =గొప్పు, తేజస్సు గల, వానరాధిపః= =వానర ప్రభువైన, .. 

స్తుగ్రవాసుగ్రీవుడు, దృష్టా సచూచి, వీరమ్=వీరుడు, శక్రతుల్యపరాక్రమమ్= =దేవేం. 

ర్రునితో సమానమైన పరాక్రమము గలవాడు అయిన, కుమారమ్=కుమారుడైన, 
అబ్బదమ్=అంగదుని. గూర్చి, ఉవాచాపలికెను. 

“తా... గొప్పు, తేజస్సు. గల వానరరాజైన సుగ్రీవుడు మాచి, 

. చేవేంద్రువినంటి, పరాక్రమము గల వీరుడైన 'అంగదునితో ఇట్లు పలికెను. 81... 
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మూ. గచ్చెనం రాక్షసం వీరం యో౭_సౌ తురగమా స్థితః, 

భక్షి యన్తం పరబలం క్షిప్రం ప్రాతైరియోజయా 82 

ప్ర. అ. గచ్చ=వెళ్ళుము; యః అసౌ=టఏ ఇతడు, తురగమ్=గుజ్జమును, 

ఆస్టితః= =అధి ష్మీంచి ఉన్నాడో, పరబలమ్= శతు సైన్యమును భక్షయన్తమ్= =భక్షించు 

చున్న, ఏనదు=ఈ, వీరమ్=వీరుడైన, రాక్షసమ్= రాక్ష ర్ల, వీప్మ్= శీఘ్రముగా, 

పాణైణ ప్రాణములతో, వియోజయ= =విముక్తుల్ణి శయనా 

తా. నీవు వెళ్ళుము; గుజ్బ్జము నెక్కి శత్రు సైన్యమును 

నశింపచేయుచున్న వీరుడైన ఈ రాక్షసుని వెంటనే చంపివేయుము. 82 

మూ స భర్తుర్వచనం శ్రుత్వా నిష్పపాతాజ్గదస్తదా, 

అనీకాన్మే ఘసంకాశాదంశుమానివ వీర్యవాన్. 83 

ప్ర. అ. తదా=అప్పుడు, వీర్యవాన్ =పరాక్రమవంతు డైన, సః అజ్ఞదః=ఆ 

అంగదుడు, భర్తుఃప్రభువుయొక్క, వచనమ్=వచనమును, శుత్వా=విని, మేఘ 
సంకాశాత్ =మేఘమువంటి, _అనీకాత్ =సైన్యమునుండి, అంశుమానివ=సూర్యుడు 
వలె, నిష్పపాత=శీఘముగా ఎగిరి వచ్చెను. ' 

తా. పరాక్రమవంతుడైన అంగదుడు ప్రభువైన సుగీవుని మాటలు 

విని మేఘమువంటిీ సైన్యమునుండి సూర్యుడు వలె కీ ఘముగా ఎగిరి వచ్చెను. 

మూ.  శైలసంఘాతసంకాశో హరీణాముత్తమో౭_జదః, 
రరాజూజ్ఞదసంనద్ధః సధాతురివ పర్వతః. 84 

ప్ర అ. శెలసంఘాతసంకాశః=శి లల సముదాయముతో సమానుడు, 

హరీణామ్= =వానరులలో, ఉత్తమః=ఉత్తముడు, అజ్బదసంనద్దః=కట్టబడిన బాహు 

పురులుగలవాడు' అయిన, అజ్లదః= =అ్రంగదుడు, సధాతుః= =ధోతువులతోకూడిన, 

పర్వతః ఇవ= పర్వతము వలె, రరాజ=([పకాశిం చెను. 

తా. శిలల సముదాయము వలే ఉన్న వానర శేష్ళు డైన అంగదుడు 

బాహుపురులను ధరించి, ధాతువులతో కూడిన పర్వతము వలె ఉండెను. 84 

మూ. నిరాయుదో మహాతేజాః కేవలం నఖదంష్ట్ర వాన్, 

నరాన్తకమభిక్రమ్య వాలిపుత్రో౭_బవీద్వచః, 85 

ప్ర. అ. నిరాయుధః=ఆయుధములు లేనివాడు, మహాతేజాః =గ్గొప్పు 

తేజస్సు గలవాడు, కేవలమ్= కేవలము, నఖదంష్ట్ర వాన్ = =గీళ్ళూ, కోరలూ 

మాత్రమే కలవాడు అయిన, వాలిప్పుత్రః=అంగదుడు, నరాన్తకమ్ =నరాంతకుని, 

అభిక్రమ్య=సమీపించి, వచఃశావచనమును, అబ్రవీత్ =పలికెను. 
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తా. ఏ ఆయుధములూ లేక కేవలము గోళ్ళూ, కోరలూ మాత్రమే - 

ఆయుధములుగా . ఉన్న గొప్పు తేజస్సు గల అంగదుడు నరాంతకుని వద్దకు _ 

వెళ్ళి ఇట్లు పలికెను. 85 

మూ. తిష్ట కిం ప్రాకృతైరేభిర్ణరిభిస్త౪ం కరిష్యసి, 

అస్మిన్ వజసమస్పర్శం ప్రాసం క్షీప మమోరసి. 86 

ప్ర. అ తిష్టానిలువుము. ఏధిః=ఈ, (ప్రాకృతైః=నామాన్యు లైన, హరిఖభి 

వానరులతో, త్వమ్నీవు, కిమ్=ఏమి, కరిష్య సి=చేయగలవు? నుమ=నాయొ క్కు, 

అస్మిన్=ఈ, ఉరసీ=వక్షఃసలముమీద, వజసమస్పర్శమ్=వజ్రముతో సమానమైన 

స్పర్శ గల, (ప్రాసమ్=ప్రాసను, క్రిపూవిసురుము. 

తా. ఆగుము. సామాన్యులైన ఈ వానరులతో నీమేమి చేసెదను? . 

వజ్రమువంటి స్పర్శ గల నీ ప్రాసను ఈ నా వక్షస్థలము మీదకు విసరుము. 

_ అజ్ఞదస్య వచః శ్రుత్వా ప్రచుక్రోధ నరాన్తకః 
సందశ్య దశనైరోస్టం నిఃశ్వస్య చ భుజజ్గవత్, 87. 

_ అభిగమ్యాజ్ఞదం క్రుద్దో వాలిపుత్రం నరాన్తకః, FE 

..... సముష్జ్వాలన్తం సహసోత్ససర్ట, 
స వాలిపుత్రోరసి వజకల్పే 

స (ప్రాసమావిధ్య తదాజ్జదాయ 

- న్! in “అంగదుని సమీపించి, (పకాశించుచు న్న ఆ (పాసను గటిగా పటి, 

దొఎఎ అంగదుని బుదికి విసరిను. అది వజ్రమువంటి అంగదుని వక్కసలమువీవిద 
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పడి ముక్కలై, నేలమీద పడిపోయెను. 87, 88 

మూ తం ప్రాసమాలోక్య తదా విభగ్నం 

సుషర్థకృత్తో రగవీర్యకల్పమ్, 
తలం సముద్యమ్య స వారిపుత్ర 

స్తురింగమన్యాభిజఘాన మూర్హ్ని. 89 

ప్ర. అ. సః వాలిపుత్రణాఆ అంగదుడు, తదా=అప్పుడు, విభగ్నమ్=భగ్న 

మైన, సుపర్ణకృత్తోరగవీర్యకల్పమ్=గరుత్మంతునిచేత ఛేదించబడిన సర్పముయొక్క 
పరాక్రమమువంటి పరాక్రమము గల, (పొసమ్=ఆ ప్రాసను, ఆలోక్య=చూచి, తలమ్= 

అరచేతిని, ఉద్యమ్య=ఎత్తి, తురంగమస్య=గుజ్జముయొక్క, మూర్ద్నిణశిరస్సు ప్రై, 
అభిజఘాన=కొ ట్లను. 

తొ. అంగదుడు అప్పుడు గరుత్మంతుని చేత చేదించబడిన సర్పము 

వలె పరాక్రమము (బలము) నిష్టలముకాగా విరిగిపోయిన ప్రాసను చూచి, 

అరచేయి బాగా చాచి, గుజ్జము తలమీద కొట్టెను. 89 

మూ. నిభగ్నపాదః సటిరాక్షీరార్ 
నిష్కాన్త జిస 2 చలసంనికాశః, 

స తస్య వాజీ నిపపాత భూమౌ 

తలప్రహారేణ విక్తీర్ణమూర్చా. 90) 

ప్ర. అ. తస్య=ఆతనియొక్క, అచలసంనికాశః =పర్వతమువంటి, సః 

వొజీ=ఆ గుజ్జము, తలప్రహా రేణ=అరచెతిదెబ్బచేత, విశరమూర్థాబ్రద్దరైన శిరస్సు 

గలదై, నిభగ్నపాదః=విరిగిన పొదములుగలదై, స్ఫుటీతాక్రి తారః="పరిపోయిన కళ్ళూ 

నల్హ్లగుడ్దూ కలదై, నిష్కాన్తజిహ్యః= పైకి వచ్చిన నాలుకగలదై, భూమౌ= నేలమీద, 
నిపపాత=పడెను. 

తా. నరాంతకుని ఆ పర్వతము వంటి గుట్టము అరచేతి దెబ్బచేత 

తల పగిలి, పాదములు విరిగి కళ్ళు, కంటి (గుడ్డు (బద్దలై, నాలుక పైకి 

వచ్చి (క్రింద పడిపోయిను. 90 

మూ. నరాన్తకః క్రోధవశం జగామ 

హతం తురంగం పతితం సమీక్ష [౩ 
అల 9 | అట్టి, ఆగం స ముష్టిముద్యమ్య మప ప్రభావో 

జఘాన నగ యుధి వారిప్పుత్రమ్. 91 

ప్ర. అ. హతమ్=చంపబడిన, పతితమ్=పడిపోయిన, తురగమ్ =: 
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గుట్టమును, సమీక్ష్య=చూచి, నరాన్తకఃానరాంతకుడు, (కోధవశమ్=క్రోధమునకు 

వశమును, జగామ=పొందెను. మహా(ప్రభావఃాగిప్పు (ప్రభావము గల, సః=అతడు, . 

ముష్టిమ్= పిడికిలిని, ఉద్యమ్య=ఎత్తి, యుధి=యుద్దములో, వాలిప్పుత్రమ్=అంగదుల్లో, . 

శీర్షే=శిరస్సు పై, జఘానాకొ బట్టను. . 

తా. గుటజ్బము చచ్చి నేలమీద పడిపోవుట చూచి నరాంతకుడు 

కోధావిష్ణుడయ్యెను. గొప్ప ప్రభావము గల అతడు పిడికిలి ఎత్తి యుద్దములో - 
ఆ అంగదుని తలమీద కొ్టైను. 91 . 

మూ.  అధథాజ్లదో ము షి విశీర్ణమూర్చా 

సుస్రావ తవం రుధిరం భృశోష్టమ్, 

_ముహుర్విజజ్యాల ముమోహ చా పి . 

సంజ్ఞాం సమాసాద్య విసిష్మియే చ. 92 . 

ప్ర అ అధథాఅటుపిమ్మట, ముష్టివిశీరమూర్తా=పిడికిలిచేత (బ్రద్దలు . 
కొట్టబడిన శిరస్సు కలవాడై, అజ్ఞదణాఅంగదుడు, భృశోష్టమ్=చాల వేడియైన, - 

రుధిరమ్=రక్తమును, తీవ్రమ్=అధికముగా, సుస్రావాస్రవించెను. ముహుణామౌ 

టిమాటికి, విజజ్యాల=ప్రజ్యలించెను. ముమోహ చాపీ=మోహము చెందెను, 

సంజ్ఞామ్=సంజ్ఞను, సమాసాద్య=పొంది, విసిష్మియే చ=ఆశ్చర్యపడెను. 

తా, , పిడికిలి దెబ్బకు బద్దలైన శిరస్సు గలవాడై అంగదుడు. 
చాల వేడియైన రక్తమును అధికముగా ్రవించెను. మాటిమాటికి మండిపడెను, . 
మోహము చెంది, మరల సృహ వచ్చిన పిమ్మట ఆశ్చర్యపడెను. 92. 

మూ. - అథాజ్ఞదో మృత్యుసమాన వెగం, 

' సంవర్త్య ముష్టిం గిరిశ్చజ్లకల్పమ్, 
ను నిపాతయామాస తదా మహాత్మా ల్ 

.. _.నరాన్తకన్యోపరి వారిపుత్రః. 93 

i 

Ea ప్ర. అ. అథ=అటు పిమ్మట, మహాత్మా=మహాత్ము డైన, వాలిపుత్రః=వాలి . 

కుమారుడైన, . అజ్ఞదకాఅంగదుడు, తదా=అప్పుడు, మృత్యుసమానచే గమ్=మృత్యు.. 

- తో సమానమైన చేగము గల, గిరిశ్చబ్లకల్పమ్ =పర్వతశిఖరముతో సమానమైన, . 

ముష్టిమ్=పిడికిలిని, సంవర్త్యకత్రిప్పి, నరాన్తకస్యానరాంతకునియొక్క, ఉపరి= పైన, ' 
నిపాతయామాస=పడవే సెను. . 

మృత్యువుతో సమానమైన వేగము గల, పర్వతశిఖరమువంటి పిడికిలిని బిగించి ' 
నరాంతకుని వక్షఃస్థలముమీ ద పడవేసను.. 

త 
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మూ స ము సినిర్భిన్ననిమగ్నవక్తా 

జ్యాలా వమన్ శోణితదిగ్గగాత్రః, 
యా 

నరాన్తకో భూమితలే పపాత 
యథా౬. చలో వజనిపాతభగ్న:. 94 

ప్ర. అ. సః నరాన్రకణఆ నరాంతకుడు, ముష్టినిర్భిన్ననిమగ్న 

వక్షాః= పిడికిలిచేత అణగిపోయిన వక్షఃస్థలము గలవాడై, జ్యాలాః= జ్వాలలను, 

వమన్= =కక్కుచు, శోణితదిగ్ధగాత్రః= =రక్తమువేత పూయబడిన శరీరము గలవాడై, 

వజనిపాతభగ్నః=వజము వేడుటచేత విరిగిన, అచలః యధథా=పర్వతము వలె, 

పపాత=పడెను. 

తా. . ఆ నరాంతకుడు పిడికిలి దెబ్బకు (బద్దలై అణగిపోయిన 

వక్షస్థలము కలవాడై, జ్వాలలను కక్కుచు, రక్తముచేత పూయబడిన శరీరముతో, 

వజ్రహేతముచేత విరిగిన పర్వతము వలె నేలమీద పడెను. 94. 

మూ. తదాన్రరిక్షే' త్రిదశోత్తమానాం 
వనౌకసాం చైవ మహాన్ ప్రణాదః, 

బభూవ తస్మిన్నిహతే౭_గ్రవీర్యే 

నరాన్తకే వాలిసుతేన సంఖ్యే. 95 

ప్ర అ అగ్రవీర్యే= శేష్ట మైన పరాక్రమము గల, తస్మిన్ = =e, 

నరాన్త కే=నరాంతకుడు, _ సంఖ్యే= యుద్దమునందు, దాలిసుతేన=అంగదునిచేత, 

నిహతే= చంపబడినవాడగు చుండగా, తదా=అప్పుడు, అన్నరి న్లే=ఆకాశమునందు, 
త్రిదశోత్తమానామ్=దేవతా శేషులయొక్క, వనౌకసాం వైవావానరులయొక్క, 
మహాన్ =గొప్ప, ప్రణాదఃాధ్య్వని, బభూవాఆయెను. 

తా. (శేష్పమైన పరాక్రమము గల నరాంతకుళ్ల యుద్ధములో 

అంగదుడు చంపివేయగానే ఆకాశమునందు దేవతాముఖ్యులు, వానరులూ 

కూడ గొప్పు ధ్వని చేసిరి. 95 

మూ. అథాజ్నదో రామమనఃప్రవార్దణం 

సుదుష్కరం తం కృతవాన్లి విక్రమము, 

విసిష్మియే నో౬ప్యథ భీమకర్మా 

పునశ్చ యుద్దే స బభూవ హర్షితః, 96 

ఇత్వార్తే శ్రీ శ్రీమద్రామాయణ ఆదికావ్యే యుద్దకాండే ఏకోనపప్తతితమః సర్గః. 

ప్ర. అ. అథ=అటు పిమ్మట, రామమనఃప్రహర్హణమ్=రాముని మనస్సుకు 
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ఆనందము కలిగించు, సుదుష్కరమ్=మిక్కిలి చేయ శక్యముకాని, తమ్=ఆ, 
విక్రమమ్=పరాక్రమమును, కృతవాన్ =చేసెను. సః=ఆ, అజ్ఞదః=అంగదుడు, 
విసిష్మియే=ఆశ్చర్యపడెను. అథ=అటు పిమ్మట, భీమకర్మా =భయంకరమైన పని 

గల, సః  అపాఅతడు కూడ, పునశ్చ=మరల, యుద్దే=యుద్దమునందు, 
హర్షిత=ఉత్సా హవంతుడు, బభూవ=ఆయెను. 

" తా. రామునకు సంతోషము కలిగించు, చేయుటకు చాల కష్టమైన 
అట్టి పరాక్రమమును చూపిన అంగదుడు తన పనికి తానే ఆశ్చర్యపడెను, 
భయంకరమైన కర్మలు చేయు ఆతడు మరల యుద్దమునందు ఉత్సాహమును, 
చూపెను 96 

.... “బాలానందిని" అను శ్రీమదామాయణాం,ధవ్యాఖ్యానమునందు 
యుద్దకాండలో అరపైతొమ్మి దవ నధ సమాప్తము. 



అథ సప్త్పతితమః సర్గః 

[హనుమంతుడు దేవాంతకతిశిరన్సులను, నీలుడు మహోదరుణీ, ముష్మ 

భుడు మవోపార్భు్యు;ణ్లీ చంవుట./ 

మూ. నరాన్తకం హతం దృష చుక్రుశుర్షర్భతర్షభాః, 

దేవాన్తక స్త్రీ మూర్దా చ పొలస్త శ్చ మహోదరః. | 

ప్ర అ. నరాన్తకమ్= రాంతకుణి, హతమ్=పంపబడినవానినిగా, దృష్టా గ 

చూచి, నైర్చతరభాః=రాక్ష స శేష లైన, వాన్తకః=దేవాంతకుడు, త్రిమూర్తా చాత్రి 

శిరస్సు, పొౌలస్త్యః=పులస్తు ని కుమారుడైన, మహోదరః చామ మహోదరుడు, 

చుక్రుశుః=ఏద్చిరి. + 

తా. నరాంతకుడు మరణించుట చూచి రాక క్షస(శేష్మలైన దేవాంతకుడు, 

త్రిశిరస్సు, పులస్త్యుని కుమారుడైన మహోదరుడు ఏద్చిరి. 1 

మూ. ఆరూఢో మేఘసంకాశం వారణేన్తాం మహోదర, 

వాలిపుతం మహావీర్యమభిదుద్రావ వేగవాన్. 2 

ప్ర అ. మహోదరః=మహోదరుడు, మేఘసంకాశమ్” (ముఘముళ్ 

వంతుడై, ముహావీర్యమే= గొప్ప వీర్యము గల, వాలిపు త్రమ్= =అంగదుని గూర్చి, 

అభిదుదావ=ఎదురుగా పరుగెత్తెను. 

తా. మహోధరుడు మేఘము వలె ఉన్న పెద్ద ఏనుగును ఎక్కి, 

మెహావేగముతో గొప్ప పరాక్రమము గల అంగదుని మీదికి వెళ్లెను. 2 

చమూ, [భాత్సవ్యసనసంతప్త స్తదా దేవాన్తకో బరీ, 

ఆదాయ పరిఘం ఫఘహోరమజ్ఞ్నదం సమభిద్రవత్. 3 

ఇ ప్ర. అ. తదా=అప్పుడు, భాతృవ్యసనసంతప్తః=నోదరుని గూర్చిన 

దుఃఖముచేత తపింపచేయబడిన, బలీ=బలవంతుడైన, దేవాన్తకః= దేవాంతకుడు, 

ఘోరమ్=భయంకరమైన, పరిఘమ్=పరిఘను, ఆదాయ=గ్రహంచి, అజ్ఞదమ్=అం 

గదుని గూర్చి, సమభ్మిద్రవత్ =పరు గెత్తెను. 
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తా. అపుడు సోదరుని మరణమువలన దుఃఖించుచున్న బలవంతుడై; 
దేవాంతకుడు భయంకరమైన పరిఘతో అంగదునిమీదికి వెళ్లెను. 

మూ. రథమాదిత్యసంకాశం యుక్తం పరమవాజిభిః, 

ఆస్థాయ త్రిశిరా వీరో వాలిపుత్రమథాభ్యగాత్, న 

ప్ర. అ. అథ=అటు పిమ్మట, వీరః=వీరుడైన, (తిశిరాజాత్రిశిరస్సు, పరమనా 
జిధి శ్రేష్ట మైన గుజ్జములతో, యుక్తమ్=కూర్చబడిన, ఆదిత్యసంకాశమ్= సూర్యునిత్ 
సమానమైన, రథమ్=రథమును, ఆస్థాయ=లధి పించి, వాలిపుత్రమ్=అంగదున 
గూర్చి, అభ్యగాత్=ఎదురుగా వెళ్లెను. 

తా. పిమ్మట వీరుడైన త్రిశిరస్సు ఉత్తమములైన గుట్టిములు కట్టిన 
సూర్యునితో సమానమైన రథము నెక్కి అంగదునిమీదకు వెళ్ళెను. 4 

ఇళ్ళ అ ఆన్ ల మూ. స త్రిభిక్షవదర్పస్ను రాక్షసేన్రైరభిద్రుతః, 
వృక్షముత్సాటయోమాస మహావిటపసమజదః. 5 

ప్ర. అ. దేవదర్పఘ్నెణాదేవతల దర్పమును నింపచే సిన, త్రిభి= ముగ్గురు, 
రాక్ష సేస్తే౭=రాక్షసనాయకులేచేత, అభిద్రుతః=పరు గెత్తి వచ్చి నెదెరింపబడిన, సః=ఆ, 

అజదః=అంగదుడు, మహావిటపమ్ఐపపద కొములు గల, వృక్షమ్=వృక్ష మును, గ ద ఈ దు దె 
ఉత్సొటయామాస = పెకఠించెను. 

తా. దేవతల దర్పమును అణచిన ఆ ముగ్గురు రాక్షసనాయకులు 
తన మీదకి వచ్చుచుండుట చూచి అంగదుడు పెద్ద కొమ్మలున్న ఒక 
వృక్షమును పెకలించెను.. ర్ 

మూ. దేవాన్రకాయ తం వీరశ్చిక్లేప సహసాజ్ఞదః, 
మహావృక్షం మహాశాఖం శక్రో దీప్తామివాశనిమ్. 6 
ప్ర అ వీరః=వీరుడైన, అజ్ఞదః=అంగదుడు, మహాశాఖమ్=గొప్ప 

కొమ్మలు గల, తమ్=ఆ, మహావృక్షమ్=గొప్ప వృక్షమును, శక్ర=దేదేందుడు, 
దీప్తామ్=ప్రజ్వలించుచున్న, _అశనిమ్ ఇవైపిడుగును వలె, సహసా=వెంటనే, 

_ దివాన్తకాయాదేవాంతకునకు, చిశ్లేప=విసిరెను. 
(తౌ. వీరుడైన అంగదుడు, వెంటనే పెద్ద కొమ్మ లున్న 
మహావృక్షమును, దేవేంద్రుడు మండుచున్న  పిడుగును విసిరినట్లు, ఆ 
దేవాంతకునిమీదికి పడవేసెను. == ర 

ద శరైరాశీవిషోపమైః, . 
స వృక్షం కృత్తమూలోక్య ఉత్పపాత తదాజ్ఞదః, 7. 
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ప్ర. అ. త్రిగిరాణాత్రిడిరస్సు, ఆశీ విషోపమైః=సర్పముల వంటి, శరైః= 

బొాణములచేత, తమ్=ఆ వృక్షమును, ప్రచిచ్చేద= =చేదించెను. తదా=అప్పుడు, 

కృత్తమ్= =చేదించబడిన, వృక్షమ్= వృక్షమును, ఆలోక్య=చూచి, సః అబ్బదః=ఆ 

అంగదుడు, ఉత్సపాత= పైకి ఎగిరెను. 

తా. త్రిశిరస్సు సర్పములవంటి బాణాలతో ఆ వృక్షమును చేదించెను. 

అప్పుడు ఆ అంగదుడు వృక్షము చేదింపబడి నట్టు చూచి పైకి ఎగిరెను. 7 

మూ. స వవర్ష తతో వృక్షాన్ శిలాశ్చు కపికు్ణారః, 

తాన్ ప్రచిచ్చేద సంక్రుద్దస్త్రిశిరా నిశితైః శరైః. 8 

ప అ. తతఃఅటు పిమ్మట, స$ైఆ, కపికుజ్ఞరః=వానర శేష్టుడు, 

వృక్షాన్ = వృక్షములను, శిలాశ్స=శిలలను, వవర్ష= వర్షించెను. సం క్రుద్దః=కో పించిన, 

తిశిరాకాత్రికిరస్సు, _ నిశితైఃవాడియైన, శరైః బాణములతో, 'కాన్=వాటిని, 
ప్రచిచ్చేద=ఛేదించెను. 

తా. పీమ్మట ఆ అంగదుడు వృక్షములను, శిలలను వర్షించెను. 

త్రీశిరస్సు కోపముతో వాడియైన బాణాలచేత వాటీని ఖండించెను. 8 

మూ. పరిఘా(గ్రేణ తాన్ వృక్షాన్ బభక స మహోదరః, 

త్రిగిరాశ్సాజ్ఞదం వీరమభిదుద్రావ సాయకెః. 9 

ప్ర అ. సః మహోదరణఆ మహోదరుడు, సరిఘా(గేణ=పరిఘా 

(గముచేత, తాన్=ఆ, వుక్షాన్ =వృక్షములను, బభ్ఞ=విరి చివేసెను. (తిశిరాః 

చా తికిరస్సుకూడ, సాయ కైజబాణములతో, వీరమ్=వీరుడైన, అజ్బదమ్ =అంగదుళ్లో, 

అభిదుద్రావ=ఎదిరించుచు- కీ ఘుముగా చెళ్ళెను. 

తా, ఆ వృక్షములను మహోదరుడు పరిఘచేత విరగగొట్టను. 

త్రిశిరస్సు బాణాలు ప్రయోగించుచు గీఘ్రముగా ఆ వీరుడైన అంగదుని 

మీదకు వెళ్ళెను. 9 

మూ. గబేన సమభిద్రుత్య వాలిపుత్రం మహోదరః, 

జఘానోరసి సంక్రుద్దస్తోమ రైర్వజ్రసంనిఖై:. 10 

ప్ర_ అ. మహోదరఃమహోదరుడు, గజేన=ఏనుగుతో, దాలిపుత్రమ్= 

అంగదుని గూర్చి, సమభిద్రుత్య=శీఘ్రముగా వెళ్ళి, సంక్రుద్ధః=కో పి పించినవాడై, 

వజసంనిభైఃా వజముతో సమానములైన, తోమరైః= కోమరములతో, ఉరసి= =వక్ల క్ష 

లమునందు, జఘాన= కట్టను, 

తా. మహోదరుడు ఏనుగునెక్కి అంగదుని మీదికి వెళ్ళి కోపముతో 
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వ్మజమువంటి తోమరములతో ఆతని వకఃసలముమీద కొకును. 
' క్నడ్లు అం 

మూ. _ దేవాన్తకశ్చ సంక్రుద్దః పరిఘుణ తదాబ్లదమ్, 

ఉపగమ్యాభిహత్యాశు వ్యపచక్రామ వేగవాన్. 

ప్ర, అ. తదా=అప్పుడు, వేగవాన్ =వేగము గల, దేవాన్తకః చాదేవా! 

తకుడు, సంక్రుద్ధః=క పించినవాడై, అజదమ్=అంగదుళ్లి, ఉపగమ్య=సమీ పిండి 

ఆశు=కీ ఘముగా; పరిఘేణ=పరిఘచేత, అభిహత్య= =క్"ట్టి, , వ్యపచక్రామాదూర పు 

వెళ్లెను. ———™— 

. తొ, అప్పుడు వేగవంతుడైన దేవాంతకుడు కోపించి, అంగదుని దగ్గర 

" వచ్చి, వానిని వెంటవే పరిఘతో కొట్టి దూరముగా వెళ్లెను. 

మూ స  త్రిభిర్నెర్భత శ్రే ష్టెర్యుగపత్సమభి ద్రుతః, 

న్ వివ్యథే వ మహాతేజా వాలిపుతః (ప్రతాపవాన్. 

ప్ర. ఆ డ్రిభిణాముగ్గురు, వైరృత శే? షృకారాక్ష సశేష్ట లచేత, యు 

పత్-ఒక్కమారుగా, అభిద్రుతణాఎదుర్కొనబడిన, మహాతేజాః= =గి*పు తేజ! 

) ప్రతాపవాన్ =ప్రతాపవంతుడైన, సః=౪, వాలిపుత్రః= =వాలికుమూరుడు, న 

మ్య వ్యథ చెందలేదు. 

తా ముగ్గురు రాక్టసవీరులు ఒక్కమారు ఎదిరించినను మహాతేజఃశాలి, 

ధైత్లాననాకుడ్డు అయిన " అంగదుడు ఏ మాత్రము జంక కలేదు. 1 

స వేగవాన్ మహావేగం కృత్వా పరమదుర్హయ:ః, 

లేన సమభిద్రుత్య జఘానాస్య మహాగజమ్. 

Wa అ. - వేగవాన్= వేగము గల, పరమదుర్హయఃామికి క్కిలి జయింప శక్యము 

కొని. మహావేగమ్= =గొప్పు వేగమును, కృత్వా=చే సి, సమభిిద్రుత్య= 
. మ ఎదురుగా. వెళ్ళి " అస్య=వీనియొక్క, మహాగజమ్=మహాగజమును, . 
తలే; = అరచేతితో, జఘాన= కొలను. స్ 

మ లా, వేగవంతుడు, 'జయింప 'శక్యముకానివాడు అయిన అంగదుడు 

వ హావేగముతో ఎదురుగా. వెల్లి ' దేవాంతకుని ఏనుగను అరచేతితో కొబ్లును, 

ద్ తస్య ఏ విననాశ స స కుల్బరః 
ము . తస్య=ఆతనియొక్క, తేన=ఆ, ప్రహా రేణ= =దెబ్బచేత, సంయుంేశా తస్య నాగరాజస్య=ఆ గజరాజుయొక్క, నయనే= =నేత్రముళు |. 
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పేతతుః=పడిపోయినవి. సః=ఆ, కుష్థ్వారః=ఏనుగ, విననాశ=మరణించెను. 

తొ. యుద్దమునందు ఆతని దెబ్బచేత ఆ గజరాజు నేత్రములు 

పడిపోయి మరణించెను. 14 

మూ. విషాణం చాస్య నిష్క ఎస వాలిపుత్రో మహాబలః, 

దేవాన్తకమభిద్రుత్య తాడయామాస సంయుగే. 15 

ప్ర అ. మహాబలః=గ్ ప్ప బలము గల, వారిపుత్రఃాఅంగదుడు, 

సంయుగే=యుద్దమునందు, అస్య=ఈ _ఏనుగుయొక్క, విషాణమ్=దంతమును, 

నిష్క ఎస =ల్రాగ్ని, "దేవాన్నకమ్= దేవాంతకుని గూర్చి, అభిద్రుత్య= శీఘ్రముగా పరుగెత్తి 

వెల్లి, తాడయామాస= కట్టను. 

తా. గొప్పు బలము గల అంగదుడు, యుద్దములో, ఆ ఏనుగదంతమును 

ఊడబెరికి, శీఘ్రముగా ఆ దేవాంతకుని మీదికి” వెళ్లి ఆతనిని కొట్టెను. 15 

మూ. స విహ్యలస్తు తేజస్వీ వాతోద్దూత ఇవ ద్రుమః; 

లాక్షారససవ్వర్థం చ సుస్రావ రుధిరం మహత్. 16 

ప్ర అ, తేజస్వీ=తేజస్సు గల, సః=ఆ దేవాంతకుడు, వాతోద్దూతః=గాలిచేత 

కదల్పబడిన, దుమః  ఇవైవృక్షము వలె, విహృలః=ద్యాకులుడై, లాక్షారససవ 

ర్రమ్=లత్తుకతో సమానమైన రంగు గల, మహత్ =గొప్ప, రుధిరమ్=రక్తమును, 

సుసావాస్రవించెను. 

తా. తేజఃశాలియైన ఆ దేవాంతకుడు గాలికి కదల్బబడిన వృక్షము వలె 
వ్యాకులుడై లత్తుకరసముతో సమానమైన రంగు గల అధికమైన రక్తమును 
కార్భెను. 16 

మూ. అధథాశ్యస్య మహాలేజాః కృచ్చాాద్దైవాన్తకో బరీ, 
యు 

ఆవిధ్య పరిఘం వేగాదాజఘాన తదాబ్గదమ్. 17 

ప అ. అథ=అటు పీమ్మట, బలీ=బలవంతుడైన, మహాతేజాః=గొప్ప 

తేజస్సుగల, దేవాన్తకః= దేవాంతకుడు, కృచ్చాాల్= =కష్టమువలన, ఆశ్వస్య =తె ప్పిరిల్లి, 
తదా=అప్పుడు, చేగాత్= = వేగమువలన, బంక పరిఘను, ఆవిధ్య= =గట్లిగా పట్టి, 

అజ్ఞదమ= =అంగదుళ్లో, ఆజఘాన=కొట్టను. 

తా. పిమ్మట మహాతేజఃశాలి, బలవంతుడూ అయిన దేవాంతకుడు 

అతికష్టముమీద తెప్పరిల్లి, పరిఘను గట్టిగా పట్ల అంగదుళ్లి వేగముగా 

క్" ట్రైను. 17 
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మూ. పరిఘాభిహతశ్చాపి వానరేన్హాత్మజస్తదా, 
జానుభ్యాం పతితో భూమౌ పునరేనోత్సపాత హ క్త 

ప్ర. అ. శదా= =అప్పుడు, పరిఘాబ్చిహతః:= పరిఘచేత కొట్టబడిష 

వాన రేన్దాత్మ జః=వాలిప్తుతుడు, భూమౌ=నేలమీద, జానుభ్యామ్= =మోకాళ్లకీ 
పతితః=పడినవాడై, పునరేవ=మరల, ఉత్సపాత హ=పైకి ఎగిరెను. 

తా. అప్పుడు పరిఘ దెబ్బ తిన్న అంగదుడు మోకొళ్ల మీద, నేల 

_ బోర్లపడి మరల పైకి లేచెను i . 
మూ. _ తముత్సతన్తం ఆరా స్రైభిర్చాణైరజిహ్మ గ్రై 

ఫో రైర్లరిపతేః పు పుత్రం లలాకే౬ భిజఘాన హ 

ప్ర. అ. త్రిశిరాణాత్రిశిరస్సు, ఉత్పతన్తమ్=పైకి లేచుచున్న, హరిపకే 
పుత్రమ్=వాలికుమారు డైన, తమ్=ఆ అంగదుని, ఘో రైజభయంకరముకి 
అజహ్మ గైైజబుజువుగా వెళ్ళు, బాణ్ణి=బాణములచేత, లలాశే=లలాటమునం . 
అభిజఘాన హ=కొట్టను. . 

తా, అంగదుడు పైకి ఎగురుచుండగా త్రిశిరస్సు వంకర లేకుండా. 
వెళ్ళు, భయంకరములైన మూడు బాణములతో ఆతని లలాటముమీద కొట్టను. 

మూ, తతో౭_జదం పరిక్షిప్తం (ఆభి ర్షర్భతపుజ వైః, 

a హనూమానథ విజ్ఞాయ నీలశ్వొపి ప్రతస్థతుః. 

ప్ర అ వన హనూమాన్ =హనుమంతుడు, నీలశ్చాపీ 

లా =. 

తా. ముగ్గురు రాక్షసవీరులు అంగదుణ్ణి చుట్టుముట్టుట చూచి" 
హనుమంతుడు, నీలుడు అక్కడికి. వెళ్ళిరి. 20 

మూ తతశ్చిక్రేప శైలాగ్రం నీల త్ర శిర తదా, " 
'. తరానలనుతో దీమాన్ఫిభేద నిశితైః శరైః. 21 
పు అ. తతః=అటు పీమ్మట, నీలః=నీలుడు, తదా=అప్పుడు, (తికిర 

రై చైలాగమాపర్వతశి ఖరమును, చిక్షేప=విసరెను. ధీమాన్ =బుదైమ 
తుడైన, శా ణసుత త్రిశిరస్సు, నిశితైఃజవాడియైన 

ణములచేత, తత్=దానిని, బిభేద బ్రద్దలు కొబ్టును. 

తా. అప్పుడు నీలుడు పర్వతశిఖరమును త్రిశిరస్సుపై విసిరివేయగా 
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ఆతడు దానిని బాణాలతో బద్దలు _ కొను. 21] 

మూ. _తద్భాణశతనిర్భిన్నం విదారితశిలాతలమ్, 

సవిస్సులింగం సజ్యాలం నిపపాత గిరేః శిరః. 22 

(ప్ర. అ. బాణశతనిర్భిన్నమ్=అ నేకబాణము లచేత (బద్దలు కొట్టబడిన, 

తత్=ఆ, గిరేః శిరః=పర్వ్యతముయొక్క శిఖరము, విదారితశి లాతలమ్ =చీల్సి వే 
యబడిన రాళ్ళుకలద్రి, సవిస్సు లిబ్లమ్=అగ్ని కణము లతో కూడినదై, సజ్యాలమ్= 

జ్యాలలతో కూడినదై, నిపపాత=పడెను. 

తా. అనేక బాణములచేత (బద్దలు కొట్టబడిన ఆ పర్వతశి ఖరము, 

శిలలన్నియు ముక్కలైపోగా, అగ్నికణములతోను, అగ్నిజ్యాలలతోను కూడినదై 
(క్రింద పడెను. _ 22 

మూ. స విజ్బృమ్భితమాలోక్య హర్షాద్దేవాన్తకో బరీ, 

పరి ఘేణాభిదుద్రావ మారుతాత్మజమాహవే. 23 

ప్రి అ. బరీ=బలవంతుడైన, సః=ఆ, దేవాన్తకః=దేవాంతకుడు, 

ఆహవే=యుద్రమునందు,  హరాత్=సంతోషమువలన, _ విజుమితమ్=విజుంభిం ధి Jae) 3 యి 

చిన), మారుతాత్మజమ్=హనుమంతుని, ఆలోక్య=చూచి, పరిఘేణ=పరిఘతో, 
అభిదుద్రావాఎదురుగా పరుగెత్తెను. 

తా. బలవంతుడైన దేవాంతకుడు యుద్దమునందు ఉత్సాహముతో 

విజృంభించిన హనుమంతుళ్లీ చూచి, పరిఘ చేత ధరించి ఆతనిమీదికి వేగముగా 
పరుగెత్తెను. 23 

మూ. తమాసతన్తముత్పత్య హనుమాన్ కపికుష్ణరః, 
ఆజఘాన తదా మూర్ధ్ని వజకల్పేన ముష్టినా. 23 

ప్ర, అ. తదా=అప్పుడు, కపికుష్టారః౭వానర శేష్టు డైన, హనుమాన్ =హ 
నుమంతుడు, ఉత్పత్య=వఎగిరి, ఆపతన్రమ్=తన మీదికి వచ్చుచున్న, తమ్=వానిని, 
వజకల్సేన=వజముతో సమానమైన, ముష్టినా=పిడికిలితో, మూరి ఎశిరస్సుమీద, 
ఆజఘాన=క్ టను. 

తా. అప్పుడు వానర్మష్థుడైన హనుమంతుడు "పైకి ఎగిరి, తనమీదకు 
గీఘ్రముగా వచ్చుచున్న ఆ వాంతకుళ్లి, వజ్రమువంటి పిడికిలితో నెత్తిమీద 
కోటను. 24 

“ఈ 

మూ. శిరసి ప్రాహరద్వీరస్తదా వాయుసుతో బరీ, 
నాదేనాకమృయచ్చెవ రాక్షసాన్ స మహాకపిః. 25 

శీ 
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దై అ తదా౭అప్పుడు, వీరణావీరుడు, బలీ=బలవంతుడు అయ్ 
వాయుసుతః=హనుమంతుడు, గిరసి= శిరస్సునందు, (ప్రాహరత్ = జక్ర్ంట్ల ను 

స=ఆ, మహాకపిః=మహావానరుడు, నాదేన= =ధ్వనిచేత, రాక్ష సాన్ =రాక క్షసులను 

అకమృయచ్చెవా =కం పింపచేసెను. 

“తా, అప్పుడు వానరులలో గొప్పవాడు, వీరుడు, బలశాలీ అయిన ఆ 

ఫామన్టుండుడు.. వానిని తలమీద కొట్ట, ధ్వనిచేత రాక్షసులను కం పీపీ, 

రూ: సై ముష్టనిష్పి పస్పష్టవిభిన్నమూర్తా 

. నిర్యాన్త దన్హాక్షేవిలమ్బిజిహ్యః” 

దేవాన్తకో రాక్షసరాజసూను . 

ర్గతాసురుర్వా $ ఫ్రం సహసా పపాత, 26 

ప్ర అ ముష్టినిష్పి ష్పిష్టవిభిన్న మూర్దా= పిడికిలిచేత నలగగొట్టబడిన బద్దలై 
పోయిన శిరస్సు గల, “నిర్వాన్తదనాకీ విలమ్బి జిహ్వః=పై "పెకి కక్కబడిన దంతములు 

(లవాడు, ప్రేలాడుచున్న నాలుక గలవాడు అయిన, రాక్షసరాజసూనురావణుని 

ము రుడైన, స౯ఆ, దేవాన్తకణాదేవనాంతకుడు, గతాసుః= పోయిన (పాణములు 
గలవాడై, " సహసా= వెంటనే, ఉర్య్యామ్=నేలమీద, పపాత=పడిపోయెను. 

hs " “శాక్షసరాజైన రావణుని కుమారుడైన ఆ దేవాంతకుని తల 
ానుష ఏంతుని.. పిడికీలీ. దెబ్బకు నలిగి. ముక్కలైపోయెను. దంతాలు, కళ్ళ i 
బయటపడిపోయెను. నాలుక (వేలాడుచుండెను. ఈ విధముగా ఆతడు. 
పైదాలు విడచి వెంటనే. నేలమీద పడెను. 26 

కన్ హతే. రాక్ష క్షసయోధముఖ్యే 

a: ,మహాబలే, 'సంయతి దేవశత్రౌ, 

' i చ అర్హసి మూ 
బె 

i ఆర అ రాక్ట న్షపయోధముభ్యే-రా్యసయోధుంలో ముఖ్యడు, .డేవశత్రా=దే. 

yee రద y ,.. హోశీ=చంపబడినవాడగుచుండగా, ' (కుద్దః= “కోపించిన, 
ార్లా= bg ca నీలోరసి-నీలుని వక్టస్థలమునందు, ఉగమ్= భయంకరమైన, 

గా ణవర్షమ్=బాణ వర్షమును, వవర్ష వర్షించెను. 

కత్రుః వూ అయిన ఆ స సవారకకుడు యుద్దమునందు మరణించిన పిమ్మట స్ 
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తిశిరస్సు నీలుని వక క్షోస్టలముమీద వాడియైన అగభాగము గల, భయంకరమైన స | పై 
బాణవర్షము కురి పించెము. 27 

మూ. మహోదరస్తు సంక్రుద్దః కుళ్చురం పర్వ్యతోపమమ్, 

భూయః సమధిరుహాకు మన్తరం రశ్మి మానివ. 28 

తతో బాణమయం వర్షం నీలస్యోపర్యపాతయత్, 

గిరౌ వర్తం తడిచ్చక్రం స గర్హన్నివ తోయదః. 20 
9 ణు 

ప్ర. అ. స౯=జఆి, మహోదరస్తు=మహోదరుడైతే, సంక్రుద్దఃకో పిం 

చినవాడై, రశ్మిమాన్ = సూర్యుడు, మన్దరమ్ ఇవామందరపర్వతమును వలె, 

పర్వతోపమమ్=పర్వతముతో సమానమైన, /. కుక్టారమ్= =ఏనుగును, భూయః=మరల, 

సమధిరుహ్య=ఎక్కి, ఆశు=శీఘ్రముగా, తత=అటుపిమ్మట, నీలస్య=నీలునియొక్క, 

ఉపరి= పైన, గర్హన్ =గర్హించుచున్న, తోయదః=మేఘము, తడిచ్చకమ్ =మెరుపుల 

చక్రములో కూడిన, వర్షమ్= వర్షమును, గిరౌ ఇవా పర్వతముమీద వలె, 

బాణమయమ్= బాణవికారమైన, వర్షమ్= =వర్షమును, అపాతయత్ =పడవేసెను. 

తా. పిమ్మట, కోపించిన మహోదరుడు, సూర్యుడు మందరపర్యత 

మును ఎక్కినట్లు, పర్వతము వంటి ఏనుగును మరల ఎక్కి, గర్షించుచున్న 

మేఘము మెరుపులతో కూడిన వర్షమును పర్వతముమీద కురి పించినట్లు 
బాణముల వర్షమును నీలుని మీద వర్తించెను. 28, 29 

మూ. తతః శరా -సురభివృష్యమాణో 

విభిన్నగాత్రః కపి సైన్యవాలః, 

నీలో బభూవాథ విసృష్టగాత్రో 

విష్ణమ్భితస్తేన మహాబలేన. 30 

ప. అ. తతః= అటు పమ్మట, శర ఘైణాబాణసముదాయములచేత, అభివృ 

ష్యమాణఃావర్షించబడు చున్న, కపి పిసైన్యపాలః=వానర సే సనాపతియైన, నీలః=నీలుడు, 

విభిన్నగాత్రః= 'బ్రద్రలుకొట్టబడిన శరీరము గలవాడు, బభూవ= -ఆయెను. అధథ=అ 

టుపిమ్మట, విసృష్టగాతః=శిథిలములైన అవయవములు గలవాడై, మహాబలేన= 

గొప్ప బలము గల, తేనా =ఆతనిచేత, విష్ణమ్భితః= =స్తంభింపచేయబడెను. 

తా. అప్పుడు బాణసముదాయముల వర్షముచేత నానరే సనాపతియైన 

నీలుని శరీరము (బద్రలైపోయి ఆతని అవయవములు గిథిలములయ్యెను. ఈ 

విధముగా ఆతనిని, మహాబలవంతుడైన మహోదరుడు కదలకుండా చేసెను 

మూ, తతస్తు నీలః (ప్రతిలబ్దసంజ్ఞః 

శైలం సముత్సాట్య సవృక్షఖణ్లమ్, 
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తతః సముత్పత్య మహోగ్రవేగో ్ట 
మహోదరం తేన జఘాన మూర్హ్ని. 31. 
ప్ర అ. తతః=అటుపిమ్మట, నీలః తు=నీలుడు, ప్రతిలబ్దసంజ్ఞః=పొం . 

దబడిన సంజ్ఞకలవాడై, సవృక్షఖణ్ణమ్=వృక్ష ముల సముదాయముతో కూడిన, . శైలమ్=పర్వతమును, సముత్సాట్య= పెకలించి, తతణ౯లఅటు పిమ్మట, మహోగ్ర ' వేగః=చాల ఉగ్రమైన చేగముగలవాడై, సముత్సత్య= పైకి ఎగిరి, తేన=దానిచేత, . 
మహోదరమ్=మహోదరుణ్ణి, మూర్తి ఎెశీరస్సుమీద, జఘాన=కొ టను. 
“తౌ పిమ్మట నీలుడు సంజ్ఞ పొంది, వృక్షసముదాయముతో . కూడిన పర్వతమును పెకలించి, చాల ఉగ్రమైన వేగముతో పైకి ఎగిరి, ఆ పర్వతముతో మహోదరుని తల మీద కొట్టెను. 31 

మూ. తతః స శెలాభినిపాతభగ్నో 
.. మహోదరస్తేన మహాద్వి పేన, 
 విపోథితో భూమితలే గతాసు; | పపాత వజ్రాభిహతో యధథాద్రిః. 32 

ప్ర అ తతః=అటు పిమ్మట, ఎలినిపాతభగ్నః=పర్యతము  పడుటచేత విరగగొట్టబడిన, సః మహోదరః=ఆ మహోదరుడు, తేన=ఆ, మహాద్వి పనాగొప్ప ఏనుగచేతకూడ, విపోధిత=నలగకొట్టబడినవాఢడై, గతాసుః=పోయిన ప్రాణములు కలవాడై, వజ్రాభిహతఃవజముచేత కొట్టబడిన, అద్రిః యథా=పర్వతము వలె, భూమితలే=నేలమీద, పపాత=పడెను. 
= తా. పర్వతము మీద పడుటచేత విరిగిపోయిన ఆ మహోదరుడు ఆ _ మహాగజముచేతకూడ నలిగిపోయి, ప్రాణములు విడచి, వజ్రముచేత కొట్టబడిన పర్వతమువలె నేలమీద పడిపోయె ను. 32 

పితృవ్యం నిహతం దృష్టా శ్ (త్రిశిరాశ్సాపమాదదెే, 
హనూమన్తం చ సంక్రుద్ధో వివ్యాధ నిశితైః శరైః, 33. 
ప “ప. అ, త్రిశిరాజాత్రిశిరస్సు, పితృవ్యమ్= పినతండ్రిని, నిహతమ్=చంప 

దృష్ట్వా-చూచి, సంగ్రుద్ధగాకోపించినవాడై, చాపన్=ధనస్సును, 
=గహంచెను, హనూమన్తమ్=-హనువము ంతుని, నిశితైజవాడియ్రైన, శరం. 

“తా. త్రిశిరస్సు తన పీనతండ్రియైన మహోదరుడు మరణించుటు. చూచి, “చాల కోపించి, ధనస్సు ధరించి, వానుమంతుణ్ణి నాడయైన బాణాలతో . 

33 
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మూ. స వాయుసూనుః కు పితక్సి కేప శిఖరం గిరేః 

త్రిశిరాస్తచ్చరై స్తీ క్జె ర్సిభేద బహుధా బలీ. 34 
మ 

ప్ర అ. సః=ఆ, వొయుసూనుః=హనుమంతుడు, కుపితః=కో పించినవాడై 

గిరేళ= =పర్వతముయొక్క, _శిఖరమ్=శిఖరమును, చిన్లేప= =విసరెను.  బలీ=బలవం 

తుడైన,  త్రిశిరాఃణాత్రిశిరస్సు,  తీక్స్ణైః= తీక్ష్ణములైన, శరై=బాణములచేత, 
బహుధా=అనేకవిధములుగా, బిభేద= బద్దలు కొబను. 

తా. హనుమంతుడు కోపించి పర్వతశిఖరమును మీద పడవేయగా 
బలవంతుడైన (త్రిశిరస్సు దానిని వాడియైన బాణాలతో ముక్కలు చేసెను. 34 

మూ. తద్ద్వ్యర్థం శిఖరం దృష్టా ద్రుమవర్షం తదా కపిః, 

విససర్హ రణే తస్మిన్ రావణస్య సుతం (ప్రతి. 35 

ప్ర అ. తదా=అప్పుడు, కపిః=హనువముంతుడు, తత్=ఆ, గిఖరమ్= 

శిఖరమును, వ్యర్థమ్=వ్యర్థ మైనదానినిగా, దృష్టాా=చూచి, తస్మిన్ రణే=ఆ 

యుద్ధమునందు, రావణస్య=రావణునియుక్క, సుతం (పతి=కుమారుని గూర్చి, 

'ద్రుమవర్షమ్ =వృక్షముల వర్షమును, విససజ్ఞ=విడచెను. 

తా. అప్పుడు ఆ హనుమంతుడు ఆ శిఖరము వ్యర్ణమైపోవుట 

చూచి, ఆ యుద్దరంగమునందు (తిశిరస్సు పై వృక్షవర్షమును కురిపించెను. 35 

మూ.  తమాపతన్తమాకాశే ద్రుమవర్షం ప్రతాపవాన్, 

త్రిశిరా నిశితైర్పాణైశ్చిచ్చేద చ ననాద చ. 36 

ప్ర. అ. ప్రతాపవాన్ =ప్రతాపవంతుడైన, (తిశిరాః= త్రిశిరస్సు, ఆ 

 పతన్తమ్= =వచ్చిపడుచున్న, తమ్=ఆ, 'ద్రుమవర్షమ్= వృక్షముల వర్షమును, నిశితైః= 

. వాడియైన, బాణై=బాణములచేత, ఆకాశే= ఆకాశమునందు, చిచ్చేద= =వేదించెను. 

ననాద చ= =ధ్యనిచేసెను కూడ. 

తా. ప్రతాపవంతుడైన |త్రిశిరస్సు వచ్చి పడుచున్న ఆ వృక్షముల 
య 

వర్షమును వాడియైన బాణాలతో ఆకాశమునందే ఖండించి బిగ్గరగా అరచెను. 

మూ.  హనూమాంస్తు సముత్సత్య హయం (త్రిశిరసస్త్రదా, 

విదదార నఖైః క్రుద్లో నాగేన్తుం మృగరాడివ. 37 

ప్ర. అ. తదా=లప్పుడు, హనూమాన్ తు=హనుమంతుడైతే, 
క్రుద్దః=కో పించినవాడై, సముత్సత్య= పైకి ఎగిరి, తిశిరసః= త్రిగిరస్ఫుయొక్క, 

హయమ్= గుట్టమును, మృగరాట్ =సింహము, నాగేన్లామ్ ఇవైగజేంద్రమును 
వలె, నఖైః= =గోళ్ళచేత, విదదార=చీల్సివేసెను. 
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తా. అప్పుడు హనుమంతుడు కోపించి త్రిశిరస్సు గుజ్జమును, 
సింహము ఏనుగును చీల్చివేసినట్లు గోళ్ళతో చీల్చివేసెను. 37 

మూ. అథ శక్తిం సమాసాద్య కాలరాత్రిమివాన్త కి న 

' చిక్లేపానిలపుత్రాయ త్రిశిరా రావణాత్మజః. 38 

ప్రై అ. అథ=అటు పిమ్మట, రావణాత్మజఃరావణుని కుమారుడైన; 

త్రిశిరాణా త్రీిశిరస్సు,. అన్నక=యముడు, _కాలరాత్రిమ్ ఇవాకాలరాత్రిని వలె, శక్తిమ్= 

శక్తీని, . సమాసాద్య= గ్రహించి, అనిలవుతాయ= హనుమంతునకు, చిక్తే ప= 

విసరెను. 

తా. పిమ్మట రావణుని పుత్రుడైన త్రీశిరస్సు, యముడు కాళరా శ్రీని 
స్వీకరించినట్లు శక్తిని (గ్రహించి దానిని హనుమంతునిమీద ప్రయోగించెను. 38 

మూ. దివః క్రీపామివోల్యాం తాం శక్తిం క్రిప్తామసంగతామ్, 

ప్ర అ హరి ్రేష్పాఅ వానర శేషుడు, దివః=ఆకాశమునుండీ, 

క్రిప్తామ్=విసరబడిన, ఉల _మివైాఉల.వలె ఉన్స, తాం శకిమ్=ఆ శక్తిని Un గ న్న క్త 
అసంగతామ్=తగలకుండగానే, గృహీత్వాాగహించి, బభజ్ఞ్వ చ=విరిచి వేసెను, 
ననాద. చార్వని. చేసెను కూడ. 

“హనుమంతుడు "ఆకాశమునుండి విసిరినట్లు వచ్చి పడుచున్న 

. అగ్ని పిండము. వలె, ఉన్న. ఆ శక్తీ తనమీద పడకుండగానే "పట్టుకుని విరిచివేసీ 

గ్టింతెను, — 39. 

తాం "దృష్టా శ్ ఘోరసంకాశాం శక్తిం భగ్నాం హనూమతా 

టా వానరగణా వినేదుర్హలదా యథా. 40 

ప. - ఘోరసంకాశామ్= భయంకరమైన రూపము గల, తాం 
“శక్ ష్ష్  హనూమతా=హనుమంతునిచేత, భగ్నామ్=విరవబడినదానినిగా, 
దృష్టా చూచి, _ప్రహృష్టాణాసంతో షించినవై, వానరగణాః=వానరుల గణములు, 
జల థొ= మేఘములు ' వలె, వివేదుః= =ధ్వనిచేసినవి. 

భయంకరమైన. ఆ శక్తిని హనుమంతుడు విరిచివేయుట చూచి. 
ంతోషించి మేఘముల వలె. గర్దించిరి. 40 

పే, డం సముద్యమ్య తోరా రాక్షసోత్తము, ల 

నిచఖాన తదా ఖడ్గం వానరే స్య వక్షసి. 41 
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ప్ర. అ. రాక్షసోత్తమణారాక్షసులలో ఉత్తముడైన, |త్రికిరాణాత్రిశిరస్సు, 
తతః=అటు పీమ్మట, ఖడ్గమ్=ఖడ్గమును, సముద్యమ్య=ఎత్తి, తదా=అప్పుదు, 

ఖడ్గమ్=ఆ ఖడ్గమును, వానరెన్హస్య=హనుమంతునియొక్క, వక్ష సి=వక్షఃస్తలము 
ఖే ON యి టై లయ 

నందు, నిచఖాన=పొతైను. 

తా. పిమ్మట రాక్షసశేష్టుడైన త్రిశిరస్సు ఖడ్గమును ఎత్తి దానిని 
హనుమంతుని వకఃసలముమీద లోతుగా (గుచ్చెను. 41 

దర 
మూ. ఖడ్గప్రహారాభిహతో హనుమూన్ మారుతాత్మజః, 

ఆజఘాన డత్రిమూర్జానం తలేనోరసి వీర్యవాన్ . 42 

ప్ర. అ. ఖడ్గప్రహారాభిహత=ఖడ్గము యొక్క (పహారముచేత కొట్టబడిన, 

వీర్యవాన్ =పరా[క్రమవంతుడైన, మారుతాత్మజః=వాయుపుత్రు డైన, హనుమాన్ = 

హనుమంతుడు, తలేన=అరచేతితో, త్రిమూర్జానమ్=త్రిశిరస్సును, ఉర సి=వక్షస్థల 

ముమీద, ఆజఘాన=కొ టను. 

తా. ఖడ్గపహారమును తిన్న పరాక్రమశాలి, వాయుప్పుతుడు అయిన 

హనుమంతుడు ఆ త్రిశిరస్సు _వక్టఃస్థలముమీద అరచేతితో కొట్టును. 42 

మూ. స తలాభిహతస్తేన స్రస్తహస్తాయుధో భువి, 

నిపపాత మహాతేజా స్త్రి శిరాస్త ్ యక్తచేతనః. ఉం 

ప్ర ట్, మహాతేజాః=గొప్ప తేజసూ గల, సః త్రిశిరాః=ఆ (తిశిరస్సు, 

తేన=హనుమంతునిచేత, తలాభిహతః=అర చెతితో కొట్టబడినవాడైై (స్రస్తహస్తా 

యుధః=జారిపోయిన హస్తమునందలి ఆయుధము గలవాడై, త్యక్తచేతనః= 
విడవబడిన సంజ్ఞ కలవాడై, భువి=నేలమీద, నిపపాత=పడెను. 

తా. గొప్ప తేజస్సు గల త్రిశిరస్సు హనుమంతుని అరచేతి దెబ్బ 
తగులుటచేత స్పృహ తప్పి, చేతిలోని ఆయుధమును జారవిడచి నేలమీద 

పడిపోయెను. 43 

మూ. స తస్య పతతః ఖడ్గం తమాచ్చిద్య మహాకపిః, 

ననాద గిరిసంకాశ స్రాసయన్ సర్వరాక్షసాన్. 44 

ప్ర. అ, గిరిసంకాశః=పర్వతముతో సమానుడైన, సః=ఆ, మహాకపిః=వాన 

. ర(శేష్టుడు, పతతః=పడుచున్న, తస్య=వానియొక్క, తం ఖడ్గమ్= ఆ ఖడ్గమును, 

_ ఆచ్చిద్య=లాగికొని, సర్వరాక్ష సాన్ =అందరు రాకసులను, త్రాసయన్ =భయ పెటుచు, 
' ధు లి ' ప) 

ననాద=ధ్వనిచేసెను. 

తా. పర్వతమువంటి వానర్థశ్రేష్టుడైన హనుమంతుడు క్రింద 



44 శ్రీమద్రామాయణము 

పడిపోవుచున్న ఆతని ఖడ్గమును తీసికొని ఆ రాక్షసుల నందరిని భయపెట్టుచు 
గర్డించెను. 44 

మూ. _అమృష్యమాణస్తం ఘోషముత్సపాత నిశాచరః, 
ఉత్సత్య చ హనూమన్తం తాడయామాస ముష్టినా. 

ప్రై అ. నిశాచరణాఆ రాక్షసుడు, తం ఘోషమ్=ఆ ధ్వనిని, 

అమృష్యమాణః=స హించనివాడై, ఉత్పపాత=పై పెకి ఎగిరెను. ఉత్పత్య= =ఎగిరి, 

హనూమన్తమ్=హనుమంతుళ్లో, ముష్టినాపిడికిలిచేత, తాడయామాస=కొ ట్రైను, 

తొ ఆ. రాక్షసుడు. ఆ ధ్వనిని సహించక పై కెగిరి, హనుమంతుణ్ణే 

పడికిలిచే కొట్టను. 

తేన ముష్టిప్రహారేణ సంచుకోప మహాకపిః, | 

కుపితశ్చ నిజగ్రాహ కిరీట రాక్షసర్షభమ్. 46 

ప్ర. అ. మహాకపిజ=గొప్ప వానరుడైన హనుమంతుడు, తేన=ఆ, 

ముష్టి ప్రహారేణ= పిడికిలి దెబ్బచేత, సంచుకోప=కో పించెను. కు పితః చాకోపీం. 

చినవాడై, రాక్షసర్షభమ్=ఆ రాక్షస శ్రేష్ణణ్ణి, కిరీటే=కిరీటమునందు, నిజగ్రాహః= 
పట్టుకొనెను. | 

ప లా వానరులలో గొప్పవాడైన హనుమంతుడు ఆ పిడికిలి దెబ్బకు 

ల. కోపీంచి రాక్షస శేషు డైన (తిశిరస్సును, కిరీటమునందు (గ్రహించెను. 46 

మూ స తస్య శీరాణ్య సినా శితేన 

౨... కిరీటజుష్తాని సకుణలాని, 
క్రుద్దః ప్రచిచ్నద సుతో ౬నిలస్య . 

త్వష్టుః సుత స్యేవ శిరాంసి శక్రః. 47 

డ్. ప్ర అ క్రుద్ధఃణ=కో పించిన, స=ఆ, అనిలస్య సుతఃవాయుపుత్రుడు, 

తస్య=వానియొక్క, కిరీటజుష్టాని= =కిరీటములతో కూడిన, సకుణ్ణలానిా కుండలముః 

లతో. కూడిన, శీర్హాణిా సాశిరస్సులను, శక్రూదేవేంద్రుడు, తృష్టుణత్వష్రయొక్క, 

| సుతస్య=కువ ారుడైన ' = విశ్వరూపునియొక్క, శిరాంసి ఇవ=శిరస్సులను వల్లో 

కిలేవాన్యాడి పైన. అసినా= కత్తి చేత, ప్రచిచ్చేదాఛేదించెను. 

తా హనుమంతుడు కోపించి కీరీటములతోను, కుండలములతోను 
కూడిన ఆతని శిరస్సులను, దేవేంద్రుడు త్వష్ట కుమారుడైన విశ్వరూపుని 
చ్చి స్యులను. ఖండించినట్లు వాడియైన కత్తితో ఖండించెను. 47 
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మూ. తాన్యాయతాక్తాణ్యగసంనిభాని 

ప్రదీప్త వైశ్యానరలోచనాని, 
ద్ 5 me బతుః శిరాం ఎన్హురిపోః పృథివ్యాం అ 

జ్యోతీంషి ముకాని యథార్కమార్తాత్. 48 

ప్ర అ. ఆయతాక్షాణి=ద్తీర్షములైన ఇంద్రియములు కలవి, అగ 

సంనిభాని=పర్వతములతో  సమానములు, ప్రదీప్త వైశానరలో చనాని=మండు చున్న 
అగ్నివంటి (తములు గలవి అయిన, ఇన్హరిపోః=ఇందశతు వైన (తిశిరస్సు 

యొక్క, తాని శిరాంసి=ఆ శిరస్సులు, అర్మ్కమారాత్ =సూర్యుని మార్గమునుండి, 
ముక్తాని=విడువబడిన, జ్యోతీంషి యథా=నకతముల వలె, పుధిన్వామ్=నేలమీద 
పీతుః=పడినవి. 3 య ల | 

తా.  విశాలములైన ఇంద్రియములు, ప్రజలించుచున్న అగ్నులవంటి 

నేత్రములు గల, పర్వతములతో సమానములెన ఆ (తిశిరస్సు తలలు, 

ఆకాశమార్గమునుండి జారవిడచిన నక్షత్రముల వలె నేలమీద పడినవి. 48 

మూ. తస్మిన్ హతే దేవరిపౌ త్రిశీ్తే 

హనూమతా శక్రసరాక్రమేణ, 

నేదుః ప్రవంగాః ప్రచచాల భూమీ 

రక్షాంస్యథీ దుద్రువిరే సమన్తాత్. 49 

i అ. దేవరిపొ=దేవతల శత్రువైన, తస్మిన్=ఆ, త్రిశీ రే త్రిశిరస్సు, 
శక్రపరాక్ర ణవ=ఇంద్రునివంటి పరాక్రమము గల, హనూమతా=హనుమంతుని 

చేత, హతే=చంపబడినవాడగు చుండగా, ప్రవంగాః=వానరులు, నేదుః=ధ్వనిచెసిరి. 

భూమిః=భూమి, ప్రచచాల=చలించెను. అథీ=అటు పిమ్మట, రక్షాం సి=రాక్షసులు, 
సమన్హాత్ =అంతటను, దుద్రువిరే=పారిపోయిరి. 

తా. దేవేంద్రుని వంటి పరాక్రమము గల హనుమంతుడు 

దేవతాశత్రువైన ఆ త్రిశిరస్సును చంపగానే వానరులు ఆనందముతో ధ్వనిచే సిరి. 
భూమి చలించెను. రాక్షసులు నాలుగు మూలలకూ పారిపోయిరి. 49 

మూ. హతం త్రిశిరసం దృష్టా వముహోదరమథాపి చ, 

హతౌ (పేక్ష$ దురాధర్లౌ దెవాన్తకనరాన్తకౌ, ౨ ల0 
చుకోప పరమామర్ష్హీ మత్తో రాక్షసపుంగవ:. 

ప్ర. అ. త్రిశిరసమ్ = త్రిశిరస్సును, హతమ్=చంపబడినవానినిగా, దృష్టా 5 
చూచి, అధాపి చ=మరియు, మహోదరమ్=మహోదరుళ్లి చంపబడినవానినిగా 
చూచి, దురాధరైా=ఎదిరింప శక్యముకాని, దేవాన్తకనరాన్తకౌ= దేదాంతకనరాంతకు 
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అను హతౌ=చంపబడినవారినిగా, గేక్ష్య=చూచి, పరమామర్దీ=అధికమైన కోపము గల, రాక్షసపుంగవకారాక్ష స శేష డైన, మత్తః=మత్తుడు, చుకోప=కో పించెను. 
తా (తశిరస్సును, మహోదరునీ, ఎదిరింప శక్యముకాని దేవాంతః నరాంతకులనూ వానరవీరు లట్లు చంపివేయుట చూచి, అధికమైన కోపముగ 

రాక్షసశేష్టుడైన మత్తుడు (మహాపార్సు (డు) కోపావిస్థు డయ్యెను. గ్ 
మూ. _ జగ్రాహార్చిష్మతీం చాపి గదాం సర్వాయసీం తదా, 

స హేమపట్ట్రపరిక్షిప్తా © మాంసశోణిత ఫేనిలామ్, 
| విరాజమానాం విపులాం శత్రుశోణితతర్సితామ్. 
“తేజపా. సంప్రదిప్తాగ్రాం రక్త మాల్యవిభూ షితామ్, 
: ఐరావతమహాపద్మ సార్వభౌమ భయావహామ్. 

మాంసశోణిత ఫనిలామ్=మాంసరక్తముల నురుగుతో నిండినదీ? వి జమానామ్= ప్రకాశించుచున్నది, విపులామ్= పెద్దది, శతుశోణితతర్సితామ్ =శత్రువు రక్తముచేత తృప్తి చెందింపబడినది, లేజసా=తేజస్సుతో ) సంపదిప్పాగామ్= 

ద్మసార్వభౌమభయావహామ్=ఐరావత. - మహో నుచు అను దిగ్గజములకు భయము కలిగించినది అయిః 
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తా. రాక్షస్మశేష్ణుడైన ఆ మత్తుడు కోపించి, గదను ధరించి, 
(ప్రజ్యలించుచున్న (పలయకాలాగ్నివలె వానరులమీదికి వేగముగా వెళ్లెను. 54 

మూ. అథర్షభః సముత్సత్య వానరో రావణానుజమ్, 

మత్తానీకముపాగమ్య తస్తా తస్యాగ్రతో బరీ. ర్ర్ 

ప్ర అ. అథ=అటు పిమ్మట, బలీ=బలవంతుడైన, బుషభః=బుషభుడు 

అను, వానరః=వానరుడు, ఉత్సత్య= పైకి ఎగిరి, రావణానుజమ్=రావణుని 

తమ్ముడైన, మత్తానీకమ్=మత్తానీకుళ్లి, ఉపాగమ్య=సమీ పించి, తస్య=వానియొక్క, 

అగ్రతః=ఎదుట, తస్థా=నిలచెను. 

తా, అప్పుడు, బుషషభు డను వానరనాయకుడు ఎగిరి వచ్చి రావణుని 

తమ్ముడైన ఆ మత్తానీకుని (మహాపార్చు వని) ఎదుట నిలచెను. క్5్ 

మూ. తం పురస్తాత్ స్థితం దృష్ట్వా వానరం పర్వతోపమమ్, 
ఆజఘానోరసి క్రుద్దో గదయా వఃజకల్పయా. 56 

ప్ర. అ. పురస్తాత్ =ఎదుట, స్టీతమ్= నిలచిన, పర్వతోపమమ్ = పర్వతముతో 

సమానుడైన, వానరమ్= బుషభుళ్లి, "దృష్టా ఫెచూచి, క్రుద్దణాకో పి పీంచినవాడైై, 

_వజకల్పయా=వట్రముతో సమానమైన, గదయా=గదచేత, ఉర సిె=వక్షఃస్థలమునందు, 
ఆజఘాన= కల్లను. 

తా. అతడు తన ఎదుట నిలచిన పర్వతము వంటి ఆ బుషభుణ్ణో 

చూచి, కోపించి, వజ్రముతో సమానమైన గదతో ఆతని వక్షస్థలముమీద 

క్" టను. 56 

మూ. స తయాధిహతే సన గదయా వానరర్షభః, 

భిన్నవక్ష్తాః సమాధూతః సుస్రావ రుధిరం బహు. 57 

ప్ర. అ. తేన=వానిచేత, తయా=ఆ, గదయా=గదచేత, అభిహతః= 

_ కొట్టబడిన, సః=ఆ, వానరర్తభఃావానర శేష్ణడు, భిన్నవక్షాః₹ బద్దలుకొట్టబడిన 

. వక్షస్థలము గలవాడై, సమాధూతః=చలింపచేయబడినవాడై, బహు=అధికముగా, 

. రుధీర్మ్= రక్తమును, సుస్రావ=స్రవించెను. 

. తా. ఆతడు ఆ గదతో కొట్టగా వానర్యశేష్టుడైన బుషభుని ఎక్షస్టలము 

. (బద్దలయ్యెను. అపు డాతడు చలించిపోయి అధికముగా రక్తమును స్రవించెను. 

మూ. స సంప్రాప్య చిరాత్సంజ్ఞామృషభో వానరేశ్వరః, 
| క్రుద్దో విస్సురమాణాష్టో మహాపార్శ్వముదైక్షత. 58 
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ప్ర. అ. వానరేశ్వరః=వానరనాయకుడైన, సః బుషభఃాఆ బుషభుడు ' 

చిరాత్=చాలసమయ మునకు, సంజ్ఞామ్= సంజ్ఞను, ప్రాస్య= =పొంది, క్రుద్దణాకో పీ 

చినవాడైై, విస్ఫురమాణొష్టః= అదరుచున్న పెదవులు గలవాడై, మహాపార్శ [మ్ 
మహాపార్శు (ల్లి, ఉదైక్షత=చూచెను. 

తా. వానరనాయకుడైన ఆ బుషభుడు చాల సేపటికి స్ప 

పొంది, కోప ముతో పెదవులు అదరగా, మహాపార్చు ఏకః చూచెను. ర్ 

మూ. స వేగవాన్ వేగవదభ్యు శ ఎత్య 

=. తం రాక్షసం వానరవీరముఖ్యః, 

. సంవర్త్య ముష్టిం స సహసా జఘాన 

బాహ్వన్తరే శెలనికాశరూపః. 59 

ప్ర అ. వేగవాన్= =వేగముగలవాడు, శెలనికాశరూపఃా తైలముతో సమాన 

మైన రూపము గలవాడు అయిన, సః=ఆ, వానరవీరముఖ్యః=వానర వీరు లలో 

: ముఖ్యుడైన బుషభుడు, వేగవత్ =వేగముగా, అభ్యు సేత్య=సమీ పించి, ముష్టిమ్= 
పిడికిలిని, _సంవర్త్యాబిగించి, తం రాక్షసమ్= =. రాక్షసుణ్ణి, బాహ్యన్త రే=బాహువు 
మధ్యయందు, సహసా=వెంటనే, జఘాన= కొట్టెను. 

తా. పర్వతము వంటి ఆకారము గల, వానరవీరులలో ముఖ్యుడైన, 
ఆ వేగవంతుడైన బుషభుడు వేగముతో ఆ రాక్షసుని సమీపించి, పిడికిలి 

బిగించి, వాని వక్షఃస్థలముమీద కొట్టెను. 59 

8 ie 

స స కృత్తమూలః సహ శవ వక్షః 

తో పపాత క్షతజోకి తాజః, 
i తాం చాస్య ఘోరాల యుమదణ్ణకల్పాం . 
i గదాం ప్రగృహ్యాశు తదా ననాద. . 60 

క్ర అ సకాఅతడు, _ కృత్తమూలః= =ఛేదించబడిన మొదలు గల, 

=వృకము వలె, క్షతజోక్రి తాజ్ఞః=రక్తము చేత తడపబడిన శరీరము 

_ ౧9. =చేలమీద,. 'పపాత=పడెను. తదా=అప్పుడు, 
సప అస్యావీనియొక్క, ఘోరామ్=భయంకరమైన, యమదణ్ణకల్పామ్= =యమదండముతో 

a ప. 1 తాం. గదామ్ాఆ గదను, ఆశు= కాశీ ఘ్రముగొ, ప్రగృహ్యాగ హిం చి, 

ంటవే ... ఎలబముద ....పడి. మూర్చిల్లేను. బుషభుడు 
ఫయంకరమైన ... అ గదను వెంటనే తీసికొని 
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గరించెను. 
జు 

మూ. ముహూర్తమాసీత్స గతాసుకల్పః 
ప్రత్యాగతాత్మా సహసా సురారిః, 

ఉత్సత్య సంధ్యా([భసమానవర్ల 

స్తం వారిరాజాత్మజమాజఘాన. 61 

ప్ర. అ. సఃఅతడు, ముహూర్తమ్=ముహూర్తకాలము, గతాసుకల్పః=మ 

రణించినవాడు వలె, ఆసీత్=ఆయెను. సహసా=వెంటనే, సంధ్యాభసమానవర్షః= 
సంధ్యాకాలమేఘముతో సమానమైన వర్ణము గల, సురారిః=ఆ రాక్షసుడు, 

(ప్రత్యాగతాత్మా=తిరిగి వచ్చిన సంజ్ఞ కలవాడై, ఉత్పత్య=పైకి లేచి, తమ్=ఆ, 
వారిరాజాత్మజమ్=వరుణుని కుమారుడైన బుషభుణ్ణి, ఆజఘాన=కొబ్లను. 

తా. ఆ బుషభుడు ముహూర్తకాలము మరణించి నట్టు పడి ఉండెను. 

దేవతాశత్రువు, సంధ్యాకాలమునందలి మేఘముతో సమానమైన వర్ణము గలవాడు 

అయిన ఆతడు వెంటనే స్పృహ రాగా లేచి ఆ బుషభుణ్ణి కొట్పైను. 61 

మూ. స మూర్చితో భూమితలే పపాత 
ముహూర్తముత్సత్య పునః ససంజ్ఞకఃి 

తామేవ తస్యా ద్రివరాద్రికల్పాం 

గదాం సమావిధ్య జఘాన సంఖ్యే. 62 

ప్ర. అ.  సక=ఆ  బుషభుదు, మూర్చితః=మూర్భచెందినవాడ్ర, 

ముహూర్తమ్=ముహూర్తకాలము, భూమితలే=నేలమీద, పపాత=పడెను. ససంజ్ఞఃా 
సంజ్ఞతో కూడినవాడై, పునః=మరల, ఉత్పత్య= పైకి ఎగిరి, తస్య=వానియొక్క, 

అద్రివరాద్రికల్ఫామ్ -మహాపర్వ్యతశిఖరమువలె ఉన్న, తాన్=ఆ, గదామేవ=గదనే, 
కో నం ఉల కలో జా తం జూన? ఇ సమావిధ్య=గట్టిగా పట్టి, సంఖ్యే యుద్దమునందు, జఘాన=కొట్టను. 

తా. బుషభుడు మూర్చ చెంది క్షణకాలము పాటు నేలమీద పడెను. 

మరల సంజ్ఞ వచ్చిన పిమ్మట పైకి లేచి మహాఫర్యతశిఖరమువంటి ఆ గదనే 

గ్రహించి ఆతనిని యుద్దమునందు కొట్టెను. 62 

మూ. సా తస్య రౌద్రా సముసేత్య దేహం 

రౌద్రస్య దేవాధ్వరవిప్రశత్రోః, 

బిభేద వక్షః క్రతజం చ భూరి 

సుసావ ధాత్వమృ ఇవాద్రిరాజః,. 63 

ప్ర. అ. రౌద్రాభయంకరమైన, నా=ఆ గద, రౌద్రస్య=భయంకరుడు, 

దేవాధ్య్వరవి ప్రశ త్రోః= దేవతల, యజ్ఞముల, బ్రాహ్మణుల శృతువూ అయిన, తస్య=ఆ 

వె 
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_మహాపారు ఇనియొక్క, దేహమ్=దేహమును, సముసేత్య=చేరి, వక్ష వక్ష్మ్థు 
మును, బిభీద=భేదించెను. అద్రిరాజః=పర్వతరాజు, ధాత్వమృః= గైరికాదిధాతువణే 

కూడిన జలమును వలె (ఆ రాక్షసుడు), భూరి=అధికమైన, .క్షతజమ్= రక్తము 

సునావ=స్రవించెను. 

తా. భయంకరమైన ఆ గద, భయంకరుడు దేవాయజ్ఞ-బ్రాహ్మ 

శత్రువూ ఆయిన ఆ మహాపార్ఫు బని దేహమును సమీపించి అ 

వక్షఃస్థలమును (బద్దలు కొట్టను. అప్పుడు అతడు పర్వతము గైరికాదిధాతున్నః 

ద్రవమును కార్చినట్లు, అధికముగా, రక్తమును కార్చెను. 

మూ అభిదుద్రావ. వేగేన గదాం తస్య మహాత్మనః; 

తాం గృహీత్వా గదాం భీమామావిధ్య చ పునః పునః, 

. మత్తానీకం మహాత్మా స జఘాన రణమూర్దని. 

ప్ర అ, _ మహాత్మా=మహాళ్ళుడైన, స=బుషభుడు, మపల్మేన 

. మహాత్ముడైన, తస్య=-ఆ మహాపార్మ్వునియొక్క, గదామ్=గదనుగూర్చి, ఈ 
దుద్రావాశీఘ్రముగా వెళ్లెను. భీమామ్=భయంకరమైన, తాం గదాన్: 
గదను, గృహీత్వా గ్రహించి, పునః పునః=మాటిమాటికి, ఆవిధ్య=నేల పైకొ 
_ రణమూర్హని=యుద్దాగ్రమునందు, మత్తానీకమ్=మత్తానీకుని (మహాపార్ముు 
శ్ర జమానా “కొట్టెను, 

తాం మహాత్ముడైన ఆ బుషభుడు ఆతని గద పడిన వైపు శీఘము! 
ae వెళ్లి భయంకరమైన ఆ గదను (గ్రహించి, మాటిమాటికి దాగి 

నేలపై. కొట్టి ఊపుచు, దానితో ఆ మపహాపార్శుుల్ణి కొట్టను. (1 

మూ స స్వయా గదయా భగ్నో విద్దీర్ణదశనేక్షణః, 
నిపపాత తదా మత్తో వజ్రాహత ఇవాచలః. 

ప్ర అ.. ఇయా= తన సంబంధమైన, గదయా=గదచేత, భగ్నః=కొట్టబడీ! 
న సణాఆ, మత్తః=మత్తుడు (మహాపార్ము డు), విశీర్ణదశనేక్షణక(బద్దలైన దంతము! 

నేత్రములు కలవాడై, తదా= =అప్పుడు, వజ్రాహతఃావజ్రముచెత కొట్టబడిన, అచ 

జె ఇవా =పర్వతము వలె, నిషపాత=పడెను. 

తా తన గదచేతనే కొట్టబడి. అడ్డలైన దంతములు, నేత్రములు 
మహాపార్ము వు. వద్రమునత 'కొట్టబడిన న్ పర్వతము వలె పడిపోయెను. ల్ 

పతిలే. రాక్ష స తస్మిన్ వ విద్రుతం రాక్షసం బలమ్. 
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ప్ర. అ. గతసత్త్వేాపోయిన బలము గల, గతాయుషి=పోయిన 
ఆయుర్దాయము. గల, విదిర్షనయ నే = బద్దలైన నేత్రములు గల, తస్మిన్ 
రాక్ష సే=ఆ రాక్షసుడు, భూమౌ=భూమియందు, పతితే=పడినవా డగుచుండగా, 
రాక్ష సమ్=రాక్షసుల సంబంధమైన, బలమ్=కేన, విదుతమ్=పారిపోయినది. 

వు 

తా ఆ రాక్షసుడు నేత్రములు బ్రద్రలైపోయి, బలము ఉడిగి 

ఆయుర్దాయము చెల్లి నేలమీద పడిపోయిన వెంటనే & రాక్షస సైన్యము 

పొరిపోయెను. 66 

మూ. తస్మిన్ హతే భాతరి రావణస్య 

తన్నర్భతానాం బలమర్గవాభమ్, 

త్యక్కొయుధం కేవలజీవితారం 

దుద్రావ భిన్నార్హవసంనికాశమ్. 67 

ఇత్యార్షి శ్రీమద్రామాయణే ఆదికావ్యే యుద్దకాణ్చే సప్తతితమః సర్గః, 

ప్ర. అ. రావణస్య=రావణునియొక్క, (భాతరి=సోదరుడైన, తస్మిన్ =అతడు, 

హతే=చంపబడినవాడగు చుండగా, నైర్భృతానామ్=రాక్షసులయొక్క, అృర్ధవాభమ్=స 
ముద్రముతో సమానమైన, తత్ బలమ్=ఆ సేన, తృ్యక్తాయుధమ్=విడువబడిన 
ఆయుధములు గలదై, భిన్నార్థవసంని కాశమ్=గట్టు తెగిన సముద్రము వలె, 

శకేవలజీవితార్థమ్=కేవలమూ  ప్రాణాలకొరకు, దుద్రావాపరు గెత్తెను. 

తా. రావణుని సోదరుడైన మహాపార్సు (డు మరణించగానే సముద్రము 

వలె విశాలమైన ఆ రాక్షస సైన్యము, ఆయుధములను విడచి, కేవలము 

ప్రాణాలను రక్తించుకొనుటకై, గట్టు తెగిన సముద్రము వలె పారిపోయెను. 67 

“బాలానందిని” అను శ్రీమదామాయణాం(ధవ్యాఖ్యానము నందు 
యుద్దకాండలో డెబ్బదవ నదధ్గ సమావ్తము. 



అథ ఏకసప్తతితమః సర్గః 

- [అతికాయుడు ఘోరయుద్దము చేయుట; లక్ష్మణుడు వానిని సంహరించుట] 

మూ, స్వబలం వ్యథితం దృష్టా నై తుములం రోమహర్షణమ్, | 

భాత్యాంశ్చ నిహతాన్ దృష్ట్వా శక్రతుల్యపరాక్రమాన్. 1 
పిత్సవ్యో చాపి సందృశ్య సమరే సంనిపాతితౌ, 

యుర్జోన్మత్తం చ మత్తం చ భ్రాతరౌ రాక్షసోత్తమౌ. 2 

చుకోప చ మహాతేజా బ్రహ్మదత్తవరో యురి, 

అతికాయో౬ద్రిసంకాశో దేవదానవదర్పహాో. 3 

చేయునది,  రోమహర్షణమ్=రోమాంచమును కలిగించునది అయిన, స్వ 
లమ్=శ్రన "సైన్యమును, వ్యథితమ్=బాధింపబడినదానినిగా, _దృష్టాా=చూచి, 

' శక్రతుల్యపరాక్రమాన్=ఇంద్రునితో సమానమైన పరాక్రమము గల, భ్రాత్వాన్ 

చకసోదరులను కూడ, _నిహతాన్=చంపబడినవారినిగా, దృష్టా=చూచి, 
పీత్ళృవ్యౌ=తన పినతండ్రులు, రాక్షసోత్తమౌ=రాక్షస శ్రేష్ణలు, భ్రాతరౌ=సోదరులూ 

అయిన యుద్దోన్మత్తం చైయుద్దోన్మత్తుళ్ణే, మత్తం చామత్తుల్ల, సమరే= 
యుద్ధమునందు; సంనిపాతితౌ=పడగొట్టబడినవారినిగా, సందృశ్య=చూచి, చుకోప 
చ=కోప్టించెను. 

i తా. గొప్ప తేజస్సు కలవాడు, బ్రహ్మనుండి వరములను పొందినవాడు, 

 అర్వశమువంటి దేహము గలవాడు, యుద్దములో _ దేవదానవుల దర్పమును 
' తొలగించినవాడు అయిన అతికాయుడు, తుముల (వ్యాకులమైన) ధ్వని 

; చేయుచు రోమాంచమును కలిగించు తన సైన్యము వ్యథ చెందుటను, 
_ ఇంద్రుని వంటి పరాక్రమము గల తన సోదరులు మరణించుటను చూచి, 
తన పినతండ్రులు, రాక్షస్మశ్రేష్టలు, సోదరులు అయిన యుద్దోన్న్మ త్త-మత్తులు 
- (మహోదర " మహాపారు లు ణం చ. | - (ముహోదర మహాపార్శుులుకూడ మరణించి నట్లు చూచి చాల 
క్రో పించెను. ౯ 13 
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మూ. స భాస్కరసహస్రస్య సంఘాతమివ భాస్వరమ్, 

రథమారుహ్య శక్రారిరభిదుద్రావ వానరాన్. 4 

ప్ర. అ, శక్రారిః=౭ఇంద్రుని శత్రువైన, సః=ఆ అతికాయుడు, 

భాస్కరసహ(సస్య= =వేయి సూర్యులయొక్క, సంఘాతమివ=సముదాయము వలి, 

భాస్వరమ్= ప్రకాశించుచున్న, రథమ=రథమును, ఆరుహ్య= ఎక్కి, వానరాన్ = 

వానరులను గూర్చి, అభిదుద్రావాపరు గెత్తెను. 

తా, ఇంద్రుని శత్రువైన ఆ అతికాయుడు వేయిమంది సూర్యుల 

సముదాయము వలె ప్రకాశించుచున్న రథమును ఎక్కి వానరులమీదికి 
శీ ఘముగా వెళ్లెను. 4 

మూ. స విన్సార్య తదా చాపం కిరీటీ మృష్టకుణ్ణలః, 

నామ సంశ్రావయామాస ననాద చ మహాస్వనమ్. ర్ 

ప్ర. అ. కిరీటీ=కిరీటము గలవాడు, మృష్టకుణ్ణలః= =బాగా  తుడవబడిన 

కుండలములు గలవాడు అయిన, సః=ఆఅతడు, తదా=అప్పుడు, చాపమ్=ధన 

స్సును, విస్సార్య= =చరచి, నామ=తన పేరును, సంశావయామాస= =వినిపించెను, 

మహాస్వనమ్= గొప్ప ధ్వని కలుగునట్లుగా, ననాద చా =ధ్వనిచేసెను కూడ. 

తా. కిరీటమును, మెరయుచున్న కుండలములను ధరించి ఉన్న అతడు 

ధనస్సును చరచి, తన పేరు వినిపించి, బిగ్గరగా అరచెను. ర్ 

మూ. తేన సింహప్రణాదేన నామవిశ్రావణేన చ, 

జ్యాశబైన చ భీమేన తాసయామాస వానరాన్. 6 

ప్ర. అ. లేన=ఆ, సింహప్రణా దేన= సింహనాదముచేతను, నామవిశ్రావణేన 
చాపేరు వినిపించుటతేతను, భీమేన= భయంకరమైన, జ్యాశబ్రేన చానారిధ్వని 
చేతను, వానరాన్ =వానరులను, త్రాసయామాస=భయ పెట్టను. 

తా. అతడు సింహనాదముచేత, తన పేరు వినిపించుటచేత, 

భయంకరమైన టంకారధ్వనిచేత వానరులకు భయము కలిగించెను. 6 

మూ తే దృష్టా దేహమాహాత్మ [0 కుమ్ము కర్ణ ౬యముళ్రితః, 

భయార్తా వానరాః సర్వే సండ్రయపే పరస్సరమ్. 7 

ప్ర అ. సర్వే=సమస్త మైన, తే వానరాః=ఆ వానరులు, దేహ 

మాహాత్మ్యమ్= దేహముయొక్క పెద్దతనమును, దృష్ణ్వాాచూచి, అయమ్=ఈ, 

కుమృకర్ణ కర్ణః =కుంభకర్ణుడు, ఉత్దిత=లేచినాడు (అని తలచి), భయార్తాః=భయముచేత 

పీడితులై, పరస్పరమ్=పరస్పరము, సంశయన్తే =ఆశయించుచుండిరి. 
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తా. ఆ వానరు లందరు ఆతని పెద్ద దేహమును చూడగ్గన్సే 
కుంభకర్ణుడు మరల లేచినా డని తలచి, భయాక్రాంతులై ఒకరి ' నొకరు 

ఆశ్రయించిరి. 

మూ. తే తస్య రూపమాలోక్య యథా విష్షోస్తి స్ర్రీవిక్రమే, 

భయాద్యానరయోధా స్తే విద్రవన్తి తతస్తతః: 
అంజలీ 

ప్ర త. చే= =ఆ, లే= =ప్ర సిద్దులైన, వొనరయోధాః=వానరయోధులు, 

త్రివిక్రమేజ త్రివిక్రమూవతారమునందు, విమ్తోః యథా=విష్ణువుయొక్క వలె, తస్య= 

వానియొక్క, రూపమ్=రూపమును, ఆలోక్య= =చూచి, భయాత్ =భయమువలన, 
తతస్తత=ఆ యా దిక్కులవైపు, విద్రవన్తి= =పారిపోయిరి. 

తా. త్రీవికమావతారసమయమునందు విష్ణువు రూపము వలె ఉన 

ఆతని రూపము చూచి ఆ వానరయోధులు భయపడి ఆ యా దిక్కులకు 

పరుగెత్తిరి. 

మూ. తే౭ తికాయం సమాసాద్య వానరా మూఢచేతసః, 

.. శరణ్యం శరణం జగ్నుర్లక్ష ఇకాగ్రజమాహవే, 

ప్ర అ. తే వానరాః=ఆ వానరులు, అతికాయమ్=అతికాయుళ్లో 

సమానాద్య=పొంది,  మూఢచేతసః= మూఢ మైన మనస్సులు కలవారై, ఆహాబు! 

యుద్రమునందు, శరణ్యమ్=రక్షకుడైన, లక్ష ణా గ్రజమ్=రాముణ్లో, శరణం 
ధి య జ యు వ 

జగ్ముఃశరణు పొందిరి. 

తా, అతికాయుడు దగ్గరకు రాగానే ఆ వానరులు ఏమి చేయవలెనో 

తోచక, యుద్ధములో, శరణాగతరక్షకుడైన రాముణ్ణి శరణు జొచ్చిరి. 

మూ. 'తతో౭ తికాయం కాకుత్స్టో రథస్టం పర్వతోపమమ్, 

దదర్శ ధన్వినం దూరాధ్ధర్హన్తం కొలమేఫువత్ . 

అ ప్ర. అ. తతః= =అటు పిమ్మట, కాకుత్థ )క=రాముడు, రథసమ్=రథముు న 
దున్నవాదు, పర్వతోపమమ్= పర్వతముతో సమానుడు, ధన్వినమీ=ధనుర్ణరుడు 

కాల మేఘవత్ =నల్లని మేఘమువలె, గర్హన్నమ్= గర్షించుచున్నవాడు అయిన, 
అతికాయమ్= =అతికాయుణి, దూరాత్= దూరమునుండి, దదర్శ=చూచెను. 

తా, అప్పుడు, ధనుర్దరుడై రథముమీద ఉన్న పర్వతము వం 
దేహము గల, కాలమేఘము వలె గర్దించుచున్న ఆ అతికాయుళ్లి రాముడు 
దూరమునుండి చూచెను. 10 
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మూ. స తం దృవష్హ్వై మహాకాయం రాఘవస్తు సువిస్మతః, 

వానరాన్ సాన్త ;యిత్యా చ విభీషణమువాచ హ. ll 

ప్ర. అ. సణఆ, రాఘవస్తు=రాముడైతే, మహాకాయమ్= పెద్ద శరీరము 

గల, తమ్=ఆ అతికాయుణ్ణి, దృష్టా 3=చూచి, సువిస్మితః=బాగా ఆశ్చర్యపడినవా డై, 

వానరాన్ =వానరులను, సొన్హ వయిత్యా  చ=ఓదార్చి, విభీషణమ్= విభీషణుణ్ణి 

గూర్చి, ఉవాచ హ=పలికెను. 

తా. రాముడు పెద్ద దేహము గల ఆ అతికాయుళ్లీ చూచి, చాల 

ఆశ్చర్యపడుచు, వానరులకు ధైర్యము చెప్పి, విభీషణునితో ఇట్లు పలికెను. 11 

మూ. కో౬ సౌ పర్వతసంకాశో ధనుష్మాన్ హరిలోచనః, 

యుక్తే హయసహ(హేణ విశాలే స్యన్షనే స్థితః, 12 

ప్ర. అ. పర్వతసంకాశజపర్వతముతో సమానమైనవాడూ, ధను 

ష్మాన్=ధనుస్సు కలవాడూ, హరిలోచనః=పచ్చని నేత్రములు కలవాడూ, 

హయసహరేణ=గుజ్జములయొక్క సహస్రములచేత, యు క్షే =కట్టబడిన, విశాలే= 

విశాలమైన, స్యన్లనే=రథమునందు, స్టీతణాఉన్నవాడూ ఐన, అసౌ=ఇతడు, 

క్క=ఎవడు? 

తా. ధనుస్సు ధరించి, వెయ్యి గుజ్జములు కట్టిన విశాలమైన 

రథమునందు ఉన్న, పచ్చని కళ్లు, పర్వతము వంటి దేహము గల ఇతడు 

ఎవడు? 12 

మూ. య ఏష నిగితైః శూలైః సుతీ్షైః ప్రాసతోమరైః, 
అర్చిష్మద్భిర్భృతో భాతి భూతైరివ మహేశ్వరః. 13 

ప్ర. అయః=ఏ, ఏషఃణఇతడు, అర్చిష్మద్భిః=కాంతి గల, నిశితై=వాడియైన, 

శూలై=శూలములతోనూ, సుతీశ్లై=చాల తీక్లములైన, ప్రాసతోమరాప్రాసలతోనూ, 

తోమరములతోనూ, వృతః=కూడ్నవాడై, భూతైః== భూతములతో "కూడిన, మహే 

శ్వరః ఇవ=మహేశ్వరుడు వలె, భాతి=ప్రకాశించుచున్నాడు. 

తా. ఇతడు తన చుట్టూ ఉన్న కాంతిగల వాడియైన శూలముల తోనూ, 

చాల వాడియైన (ప్రాసలతోనూ, తోమరములతోనూ, చుట్టూ భూతములు ఉన్న 

మహేశ్వరుని వలె ప్రకాశించుచున్నాడు. 13 

మూ. _కాలజిహ్మాప్రకాశాభిర్య ఏషో2 భివిరాజతే, 

ఆవృతో రథశక్తీ భిర్విద్యుద్భిరివ తోయదః. డీ 

ప్ర అ. యఃజఏ, ఏషూఇతడు, కాలజిహ్వాప్రకాశాభిమృత్యు దేవత 
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జిహ్యవంటి. ప్రకాశ గల, రథశక్తీభి= రథమునందలి శక్తులతో, ఆవృతఃాకూ . 
డినవాడ్రై విద్యుద్భిః మెరుపులతో కూడిన, తోయదః ఇవ= మేఘము వలె. 

అభివిరాజతే=ప్రకాశించుచున్నాడో. 

తా. రథమునందు మృత్యుదేవత జిహ్యల వంటి ప్రకాశ గల శక్తు 

ఇతని చుట్టూ ఉండుటచే ఇతడు చుట్టూ మెరుపులు ఉన్న మేఘము వ 

(పకాశించు చున్నాడు. 14 

మూ. ధనూంషి చాస్య సజ్ఞాని హేమప్పషాని సర్వశః, 

శోభయన్సి రథశ్రేష్టం శక్రచాపమివామ్బరమ్. 15 

ప్ర. అ.సజ్ఞాని= సిద్ధము చేయబడిన, హేమప్పష్టాని=బంగారు పైభాగములు 

గల, ధనూంషి చాధనుస్పులు కూడ, అస్యావీనియొక్క, రథ శ్రేష్టమ్( శ్రేష్ట మైన 
రథమును, శక్రచాపమాళఇంద్రధనుస్సు, అమృ్బరమ్ ఇవాఆకాశమును వలే 

సర్వశః=అన్ని వైపులా, శోభయన్తి=ప్రకాశింపజేయు చున్నవి. 

తా. సిద్ధముగా ఉంచబడిన, బంగారము పూసిన పై భాగములు గల. 

ధనుస్సులు ఇతని (శ్రేష్టమైన రథమును, ఇంద్రధనుస్సు ఆకాశమును వలె అన్ని 
వైపుల ప్రకాశింపజేయుచున్నవి. 15 

మూ. య ఏష రక్షశ్ళార్లూలో రణభూమిం విరాజయన్, 

అభ్యేతి రథినాం (శ్రేష్టో రథేనాదిత్యవర్చసా. క్షే 

ధ్వజశృజ్నప్రతి సేన రాహుణాభివిరాజతే . 

సూర్యరశ్మి ప్రభైర్సాణైర్డిశో దశ విరాజయన్. 17. 

సో ప్ర అ యణాఏ, రక్షశ్శార్దూలజారాక్షస్యశేషృడూ, రథినామారథికు 
_లలో,. (శ్రేష్ట శ్రేష్టడూ ఐన, ఏషఃఇతడు, రణభూమిమ్=యుద్రభూమిని, . 

విరాజయన్ =ప్రకాశింపచేయుచూ, _ఆదిత్యవర్చసా=సూర్యునివంటి కాంతి గల, | 
రథేనారథముతో, అభ్యేతి=వచ్చుచున్నాడో, సూర్యరశ్మి ప్రభైణసూర్యుని కిరణ | 
ముల వంటి కాంతులు గల, బాణైకాబాణములచేత, దశ=పది, దిశ=దిక్కులను, 

విరాజయన్ =ప్రకాశింపచేయుచూ, ధ్వజశ్చబ్ల ప్రతి స్మేన=ధ్వజా(గమునందు ఉంచబడిన, 

రాహుణా=రాహువుచేత, అభివిరాజతే=ప్రకాశించుచున్నాడో. 

తా. రథికులలో (శ్రేష్ళుడైన ఈ రాక్షసవీరుడు యుద్దభూమిని 
ప్రకాశింపచేయుచూ, సూర్యునివంటి కాంతి గల రథముపై వచ్చుచున్నాడు. 
రాహుచిహ్నమును ధ్వజ్ఞాగమునందు నిలిపిన ఇతడు సూర్యకిరణములవం టి 
కాంతులు గల బాణములతో పది దెక్కులను ప్రకాశింపచేయుచున్నాడు. 17 
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మూ త్రైనతం మేఘసంనాదం హెమప్పష్టమలంకృతమ్, 

శతక్రతుధనుఃప్రఖ్యం ధనుశ్చాస్య విరాజతే. 18 

ప్ర అ. అస్యా =వీనియొక్క, త్రినతమ్= మూడు వంపులు గలది, 

మేసుసంనాదమ్= మేఘమువంటి ధ్వని గలది, హీమప పృష్టమ్= బంగారు పభాగము 

కలదీ, అలంకృతమ్= అలంకరింపబడినదీ ఐన, ధనుః=ధనుస్సు, శతక్రతుధనుః 

(పఖ్యమ్=ఇంద్రుని ధనుస్సుతో సమానమై, విరాజతేప్రకాశించుచున్నది. 

తా. ఈతని బంగారు పభాగము గల అలంకరింపబడిన, మేఘము 

వలె ధ్వని చేయుచున్న, మూడు వంపులున్న ధనుస్సు ఇంద్రధనుస్సు వలె 

ప్రకాశించుచున్నది. 18 

మూ. సధ్య్వజః సపతాకశ్చ సానుకరో మహారథః, 

చతుస్పాదిసమాయుక్తో మేఘ ఘస్త నితనిఃస్వన:. 19 

ప్ర అ సధ్వజఃాధ్వజముతో కూడినదీ, _ సపతాకశ్చ=పతాకలతో 

కూడినదీ, సానుకర్ణః=క్రింది దూలముతో  కూడినదీ, మేఘస్తనితనిఃస్వనః 
మేఘముల ఉరుమువంటి ధ్వని గలదీ ఐన, వముహారథః=గొప్పు రథము, 

చతుస్పాదిసమాయుక్షః=నలుగురు సారథులతో కూడినది. 

తొ, ధ్వజముతోనూ, సతాకలతోనూ అలంకరింపబడి, మంచి (క్రింది 

దూలము గల, ఉరుముల వంటి ధ్వని గల ఈతని పెద్ద రథమునందు 

నలుగురు సారథు లున్నారు. 19 

మూ. _ వింశతిర్హశ చాష్టొ చ తూణ్యో2_స్య రథమా స్థితాః, 

కార్ము కాలః చ భీమాని జ్యాశ్చ కాంచన పింగళొః. 20 

ప్రై అ. వింశతిఃాఇరవై, దశ చాపది, అష్టా చ=ఎనిమిది, 

తూణ్యః=అంబులపొదులు, భీమాని=భయంకరమైన, కార్ముకాణి" చ=ధనుస్సులూ, 
కొవా ఏన పిబ్గభాః= బంగారము వలి పచ్చగా నున్న, జ్యాశ్చ=నారులు, అస్యడా 

శ లు , క ల 9 ఇతనియొక్క, రథమ్=రథమును, ఆస్ధతాః=ాలధి బృంచి ఉన్నవి, 

తా. ఈతని రథమునందు ఇరవై, పది, ఎనిమిది అంబులపొదులూ, 

భయంకరములైన ధనుస్సులూ, బంగారు రంగు గల నారులూ ఉన్నవి. 20 

మూ. ద్యౌ చ ఖడ్లౌ రథగతౌ ప్రదీప్తా పార్శ్వశోభితౌ, 

వత్తుర్ణస్తత్సరుచితౌ వ్యక్త హస్తదశాయతోౌ. 21 

స అ. ప్రదిప్తా= ప్రకాశించుచున్నవీ, పార్గ (శో భితౌ= పార్శ స్రములందు 

శోభించుచున్నవీ, చత్తుర్లస్తత్సరుచితౌ=నాలుగు హస్తముల పొడవైన పిడితో 
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బిగించబడినవీ, వ్యక్తహస్తదశాయతౌ=స్పష్టముగా పది హస్తముల పొడవు గళవీ 
ఐన, దా రెండు, ఖడ్లా చాఖడ్గములు కూడా, రథగతా=రథమునందున్నవి, 

తా. ఈతని రథముమీద పార్యములందు ప్రకాశించుచున్న రెండు 
ఖడ్గములు తళతళలాడుచున్నవి. పూర్తిగా పది హస్తముల పొడవు గల ఈ 
ఖడ్గములు నాలుగు హస్తముల పొడవున్న పిడులచేత బిగించబడినవి. 21 

మూ. రక్తకణ్ణగుణో ధీరో మహాపర్వతసన్నిభః, 
కౌలః కాలమహావకోం మేఘస్ట ఇవ భాస్కరః. 22 

ప్ర. అ. రక్తకణ్ఞగుణఃా ఎర్రని కంఠమునందలి త్రాడు గలవాడూ, 
ధీరణాధీరుడు, మహాపర్వతసన్నిభః= పెద్ద పర్వతముతో సమానుడూ, కాలఃానల్లని 
వాడూ, కాలమహావక్త్ర*=యమునివంటి పెద్దముఖము కలవాడూ ఐన ఇతడు, 
మేఘస్థణమేఘముపై నున్న, భాస్కరః ఇవాసూర్యుడు వలె ఉన్నాడు. 

తా. మెడలో ఎర్రని త్రాడు ధరించి, పెద్ద పర్వతము వలె ఉన్న 
నల్లని దేహము గల యముని వంటి విశాలమైన ముఖము గల ఈ ధీరుడు 
మేఘము మీద నున్న సూర్యుడు వలె ఉన్నాడు. 22 

మూ. కాఖ్యనాజ్ఞదనద్దాభ్యాం భుజాభ్యామేష శోభతే, 

శృజ్ఞాభ్యామివ తుజ్ఞాభ్యాం హిమవాన్ పర్వతోత్తమః. 23 

ప్ర. అ. కాషానాజ్ఞదనద్దాభ్యామ్=బంగారు బాహుపురులచేత కటబడిన, భుజూ 
౧ ధి ల అటి. 

భ్యామ్=భుజములతో, ఏషః=ఇతడు, తుజ్లాభ్యామ్=ఎత్తెన, శృజ్ఞాభ్యామ్=శిఖరములతో | 
పర్వతోత్తమః=పర్వతములలో ఉత్తమమయిన, హిమీవాన్ ఇవాహిమవత్పర్వతము 
వలె, శోభతే=ప్రకాశించుచున్నాడు. 

తా. బంగారు బాహుపురులు కటిన భుజములతో ఇతడు పర్వతరాజైన 

హిమవంతుడు ఉన్నతమైన శిఖరములతో శోభించుచున్నట్టు శోభించుచున్నాడు, 

మూ. కుణ్బలాభ్యాముభాభ్యాం చ భాతి వక్త్రం సుభీషణమ్, 

పునర్వస్వన్తరగతః పరిపూర్ణ్ణో నిశాకరః, 24. 

ప్ర. అ. సుభీషణమ్=చాల భయంకర మైన, వక్రమ్=ముఖముు, ' 

ఉభాభ్యామ్= రెండు, కుణ్జలాభ్యామ్= కుండలములతో, పునర్వస్వన్తరగతః=పు నర్వ 
సునక్షత్రముల మధ్య నున్న, పరిపూర్ణణ=పరిపూర్ణుడైన, నిశాకరణా చంద్రుడు, 
వలె, భాతిాప్రకాశించుచున్నది. 

తా. ఈతని భయంకరమైన ముఖము రెండు కుండలములతో పునర్వసు 
నక్షత్రముల మధ్య నున్న _ పూర్ణచంద్రబింబమువలె ప్రకాశించుచున్నది. 24 
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మూ. ఆచక్వ్య మే మహాబాహో త్వమేనం రాక్షసోత్తమమ్, 

యం దృష్టా క వానరాస్ప ర్వ భయార్తా బిద్రుతా దిశః. 25 

ప్ర. అ. మహాబాహో!=గొప్పు బాహువులు కలవాడా!, యమ్=ఎవనిని, 

దృష్టా $=చూచి, సర్వేసమస్తమైన, వానరాణావానరులు, భయార్మా=భయముచేత 

పీడితులై, దిశ=దిక్కులను గూర్చి, విదుతాజాపారిపోయినారో, ఏనమ్=ఈ, 

రాక్షసోత్తమమ్ =రాక్షస(శేష్టుని గూర్చి, త్యమ్=నీవు, మే=నాకు, ఆచక్ట $=చెప్పుము. 

తా. గొప్పు బాహువులు కలవాడా! ఈ రాక్షసోత్తముడు ఎవడో నాకు 

చెప్పుము. ఇతన్ని చూచి వానరులందరూ భయపీడితులై దిక్కులు పట్టి 
పారిపోవుచున్నారు. 25 

మూ. స పృష్టో రాజప్పులేణ రామేణామితతేజసా, 

ఆచచక్తే మహాతేజా రాఘవాయ విభీషణః. 26 

ప్ర. అ. రాజపుత్రేణణరాజపుత్రుడైన, _అమితతేజసా=అపరిమితమైన 
తేజస్సు కల, రామేణ=రామునిచేత, పృష్షః= అడగబడిన, సః=ఆ, మహా 

తేజాః=గొప్ప తేజస్సు కల, విభీషణః=విఖీషణుడు, రాఘవాయ=రామునకు, 

ఆచచక్షే=చెప్పెను. 

తా. అపరిమితమైన తేజస్సు కల రాజకుమారుడైన రాముడు ఇట్లు 

(ప్రశ్నించగా, గొప్ప తేజస్సు గల ఆ విభీషణుడు ఆతనికి ఇట్లు చెప్పెను. 26 

మూ. దశగ్రీవో మహాతేజా రాజా వైశవణానుజః 

భీమకర్మా మహోత్సాహః రావణో రాక్షసేశ్వరః. 27 

ప్ర అ. దశగీవఃాపది కంఠములు కలవాడూ, మహాతేజాః=గొప్ప 

తేజస్సు కలవాడూ, రాజా=రాజూ, వైశవణానుజః=కుబేరుని తమ్ముడూ, భీమ 

కర్మా=భయంకరమైన పనులు కలవాడూ, మహోత్సాహః=గొప్ప ఉత్సాహము 

కలవాడూ ఐన, రావణః=రావణుదు, రాక్షసేశ్య్వరణారాక్షసులకు (పభువు. 

తా. పది కంఠములూ, గొపు తేజస్పూ గల రాజైన రావణుడు కుబేరుని 

తమ్ముడు. మహోత్సాహము గల అతడు చేయు పనులు భయంకరముగా 

ఉండును. అతడు రాక్షసుల ప్రభువు కదా! 27 

మూ. తస్యా సీద్వీర్యవాన్ పుత్రో రావణప్రతిమో రణే, 

వృద్ద సేవీ (శుతిధరః సర్వాస్త్రవిదుషాం వరః, 28 

ప్ర. అ. తస్యాఅతనికి, వీర్యవాన్ =పరాక్రమవంతుడూ, రణే=యుద్ద 

మునందు, రావణప్రతిమః=రావణునితో సమానుడూ, వృద్ధ సేవీ= పెద్దలను 
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సేవించేవాడూ, _ శ్రుతిధరజాశుతిని ధరించినవాడూ, సర్వాస్త్రవిదుషామ్=అన్ని 
అస్త్రములనూ ఎరిగిన వారిలో, వరః శ్రేష్ణుడూ ఐన,  పుత్రణాపుత్రుడు। 
ఆపీత్ =ఉండెను. 

తొ ఆ రావణునకు పరాక్రమవంతుడైన ఒక కుమారుడున్నాడు 
ఆతడు యుద్ధములో రావణునితో సమానుడు. పెద్దలను సేవించువాదడు. విని 
విషయములను (లేదా వేదములను) ధరించువాడు. అస్త్రవేత్త. లందరిలోనూ 
(శేషుడు. 2 

మూ అశ్వప్ప సే వాగప్పన్నే ఖర ధనుష్షి కర్తణే, 

భేదే పాన్త్వే చ దానే చ నయే మన్తేం చ సమ్మతః. 29 
ప్ర అ. _ అశ్వపృస్మేగుట్జము పైనా, నాగపృష్మే=ఏనుగు" పైనా, ఖడ్లే= 

ఖడ్గమునందూ, సాన్హే్య చా సామమునందూ, దానే చాదానమునందూ, 
నయే=నీతియందూ, మన్నే చ=ఆలోచనయందూ, సమ్మతః= గౌరవించబడినవాడు, 

తా. అతడు గుజ్జములను, ఏనుగులను ఎక్కుటయందూ, ఖడ్గమును, 

ధనుస్సును ఉపయోగించుటయందూ, సైన్యమును నడుపుటయందూ, సామ, 
దాన, భేదోపాయములందూ, నీతియందూ, ఆలోచనయందూ, సమర్జుడుగా 
గొరవింపబడినవాడు. 28 

మూ. యస్య బాహుం సమాశ్రిత్య లజ్కా భవతి నిర్భయా, 

తనయం ధాన్యమాలిన్యా అతికాయమిమం విదుః. 30. 
ప్ర. అ. యస్యాఎవనియొక్క, బాహుమ్=బాహువును, సమాథిత్య 

ఆశ్రయించి, లజ్కా=లంక, నిర్భయా= భయములేనిది, భవతి=అగుచున్నదో 
ఇమమ్=వీనిని, ధాన్యమాలిన్యాణధాన్యమాలినియొక్క, తనయమ్=కుమారు డైన 
ఆఅతికాయమ్ =అతికాయుళీగా, విదుః౭తెలుసుకొనుచున్నారు. 

తా. ఇతడు ధాన్యమాలిని పుత్రుడైన అతికాయుడు. ఈతని బాహువు; 
ఆశ్రయించుకొని లంక నిర్భయముగా నున్నది. 30 
మూ. ఏతేనారాధితో బ్రహ్మా తపసా భావితాత్మవా, 

అశ్ర్రాణి చాప్యవాప్తాని రిపవశ్చ పరాజితాః, 31 
థ్ అ. తపసాతపస్సుచేత, భావితాత్మనా=పవిత్రముచేయబడిన వంనస్సు | 

కల, ఏలేన=ఈతనిచేత,. బహ్మా=బ్రహ్మ, _ఆరాధితజాపూజింపబడినాడు. ఆ స్తాణీ 
 చాఅస్త్రములు కూడా, అవాపష్తాని=పొందబడినవి. రిపవశ్చ= శృతువులు కూరా, 
పరాజితాః=ఓడింపబడిరి. 
Wt | 
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తా. తపస్సుచేత మనస్సును పవిత్రము చేసికొనిన ఇతడు బ్రహ్మను 

సంతో షింపజేసి అస్త్రములను పొంది, శత్రువులను ఓడించినాడు. 31 

మూ, సురాసు రరవధ్యత్వం దత్తమ స్మ స్వయంభువా, 

ఏతచ్చ కవచం దివ్యం రథశ్చ రవిభాస్వరః, 32 

ప్ర. అ. స్వయంభువా=బ్రహ్మ దేవునిచేత, అస్మె=ఇతనికి, సురాసురైణాసు 

రులచేత, అసురులచేత, అవధ్యత్వమ్= చంపబడకపోపవుట, దత్తమ్=ఇవ్వబడినది. 

ఏతత్=ఈ, దివ్యమ్=దివ్యమైన, కవచం చ=కవచమూ, రవిభాస్వరణాసూర్యుడు 

వలె ప్రకాశించుచున్న, రథశ్చ=రథమూ (ఇవ్వబడినది). 

తా. బ్రహ్మదేవుడు ఇతనికి సురాసురుల చేతులలో చావు లేకపోవుటనూ, 

దివ్యమైన ఈ కవచమునూ, సూర్యుడు వలె ప్రకాశించుచున్న ఈ రథమునూ 

ఇచ్చెను. 32. 

మూ. ఏతేన శతశో దేవా దానవాశ్ళ పరాజితాః, 
రకితాని చ రక్షాంసి యక్త్షాశ్సాపి నిషూదితాః. 33 
రై ఓ ల 

ప్ర. అ. ఏతేన=ఇతనిచేత,  శతశః=ావందలకొలది పర్యాయములు, 

_దేవాః=దేవతలూ, * దానవాశ్చ=దానవులూ, _పరాజితాణాఓడింపబడిరి. యక్షా 

శ్చాపియక్షులు కూడా, నిషూదితాః౭నశింపజేయబడినారు. రక్షాం సి౯రాక్షసులు, 

రక్తి తాని=రక్తి ంపబడనారు. 

తా. ఇతడు అనేకపర్యాయములు దేవతలనూ, దానవులనూ ఓడించి, 

యక్టులను నశింపజే సి రాక్షసులను రక్షించినాడు. 33 

మూ. వజ్రం విష్టంభితం యేన బాళైరిన్హాస్య ధీమతః, 

పాశః సలిలరాజస్య యుద్దే ప్రతిహతస్తథా. 

ఏషో౬తికాయో 'బలవాన్ రాక్షనానామథర్షభః, 

స రావణసుతో ధీమాన్ దేవదానవదర్సహా. 34, 35 

ప్ర. అ. యేన=ఎవనిచేత, యుద్దే=యుద్దమునందు, బాణై=బాణములచేత, 

ధీమతః=బుద్దిమంతుడైన, ఇన్హస్య= ఇంద్రునియొక్క, వజమ్=వజ్రాయుధము, విష్టం 

భితమ్=స్తంభింపజేయబడినదో, తథా=మరియు, సలిలరాజస్య= వరుణునియొక్క, 

పాశ=పాశము, ప్రతిహతః=కొట్టి వేయబడినదో, ఎషః=లఅట్టి ఇతడు, అతికాయః=ల 

తికాయుడూ, బలవాన్ =బలవంతుడూ, అథ=మరియు, రాక్షసానామ్=రాక్షసులలో, 

బుషభః= శేష్ణుడూ ఐన, సః=లఅట్ట, దీమాన్ = బుద్ధిమంతు డైన, రావణసుతః=రా 

వణకుమారుడు, దేవదానవదర్పహా=దేవతలయొక్క, దొనవులయొక్క గర్వమును 

తొలగించినవాడు. 
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తా, యుద్దములో బాణములచేత బుద్ధిమంతు డైన ఇంద్రుని వజాయు 

ధమును కదలకుండ చేసిన ఇతడు అతికాయుడు. వరుణుని పాశమును కూడా 

వ్యర్థమగునట్లు చేసినాడు. బలవంతుడూ, రాక్షసులలో (శేష్పుడూ, బుద్ధిమంతుడూ 

ఐన ఈ రావణపుత్రుడు దేవదానవుల దర్శమును అణచినాడు. 3%, 85 

మూ. తదస్మిన్ (క్రియతాం యత్నః క్రీపం పురుషపుంగవ, . 

పురా వానరసైన్యాని క్షయం నయతి సాయకైః 36. 
ed ప్ర. అ. పురుషపుంగవ= పురుషశేష్ణడవైన ఓ రామా! తల్=ల 

కారణమువలన, అస్మిన్ = =వీని విషయమై, క్షిపమ్= కీఘముగా, యత్నకాప్రే 

యత్నము, (క్రీయతామ్=చేయబడుగాక. వానర సైన్యాని=వానర సైన్యములను, 
సాయవైః=బాణములచేత, క్షయం=క్షయమును, పురా నయతి= =పొందించగలడు, 

. పురుషోత్తముడవైన రామా! అందువలన ఈతని విషయమున 

కఘ్రముగా ప్రయత్నమును చేయుము. అట్లు కాకపోయినచో ఇతడు 
బాణములచేత వానరసైన్యములను నశింపచేయగలడు. 36 

మూ. తతో౭ తికొయో బలవాన్ ప్రవిశ్య హరివా హినీమ్, 

విస్సారయామాస ధనుర్ననాద చ పునః పునః. 37 ' 

ప్ర అ.. తతః౭అటు పిమ్మట , బలవాన్=బలముగల, అతికాయః=అతి 

కాయుడు, హరివాహినీమ్=వానర సెనను, ప్రవిశ్యాప్రవేశించి, ధనుఃాధనమ్యును, 
విస్ఫారయామాస=చరచెను.. పునః పున=మాటిమాటికి, ననాద చ= ధ్వనిచేసెను 

కూడ. 

న. న 

తా. పిమ్మట బలశాలియైన అతికాయుడు వానర సైన్యములో ప్రవేశించి 

ధనస్సు చరచుచు మాటిమాటికి అరచెను. 37 

మూ. తం భీమవపుషం దృష్ట్వా రథస్టం రథినాం వరమ్, 
అభిపేతుర్మహాత్మానః ప్రధానా యే వనౌకసః. 38 

ప్ర అ.. రథస్టమ్=రథమునందున్న, రథినామ్=రధథికులలో, వరమ్= 

శ్రేషుడైన, భీమవపుషమ్=భయంకరమైన శరీరము గల, తమ్=ఆతనిని, 
దృృర్టైచూచి, ప్రధానాఃప్రధానులైన, ద మహాత్మానణా మహాత్ము లైన యే=టె, 

వనౌకసః= వానరులు. గలరో వారు, అభి పతుః=ఎదురుగా వెళ్లిరి. 

తా, భయంకర? మైన దేహము గల, రథము నధిష్టించి ఉన్న, రథికులలో. 
శ ష్ష్యృజైన ఆతనిని" "మాచి ప్ర ॥ ానులైన మహాత్ము లైన వానరులు 
ఎదిరించిరి. 38 
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మూ. కుముదో ద్వివిదో మైన్లో నీలః శరభ ఏవ చ, 
పాద పైర్గిరిశృజ్ణెశ్చ యుగపత్సమభిద్రవన్. 39 

ప్ర అ. కుముదః=కుముదుడు, ద్వివిద౭ాద్వివిదుడు, మైన్లఃా మైందుడు, 

నీలః=నీలుడు, శరభః ఏవ చ= శరభుడు, పొద పైః= వృక్షములతోను, "గిరిశ్చజ్లః 

చాపర్వతశిఖరములతోను, యుగపత్=ఒక్కమాటుగా, సమభిద్రవన్= పరుగెత్తే 
వెళ్లిరి. 

తా. కుముదుడు, ద్వివిదుడు, మైందుడు, నీలుడు, శరభుడు 

వృక్షములను, పర్వతశిఖరములను (గ్రహించి ఒక్క మారుగా ఆతనిని 

ఎదిరించుటకై శీఘ్రముగా. వెళ్లిరి. 39 

మూ. తేషాం వృక్షాంశ్చ శైలాంచ్చ శరైః కనకభూషణః 

అతికాయో మహాతేజాశ్చిచ్చేదా స్త్ర, విదాం వరః. 40 

ప్ర. అ. మహాతేజాః=గొప్ప తేజస్సు గల, అస్త్రవిదామ్=అ స్త్ర వేత్త 

లలో, వరః శేషు డైన, అతికాయః= అతికాయుడు, కనకభూషణైః=బంగారము 

అలంకారముగా గల, శరైః=బాణములచేత, తేషామ్= =వాళ్లయొక్క, వృక్షాన్ 

చవృక్షములను, శైలాన్ చ=పర్వతములను, చిచ్చేద= =ఛేదించెను. 

తా, గప్ప తేజస్సు కలవాడు, అస్త స్రుములు తెలి సినవారిలో శేష్ణుడూ 

అయిన అతికాయుడు వాళ్లు ప్రయోగించిన లను, పర్వతశిఖరములను 

బంగారముచేత అలంకరించబడిన బాణాలతో నరికిచేసె 40 

మూ. తాం శ్చేన సర్వాన్ స హరీన్ శరైః సర్వాయ సైర్చరీ, 

వివ్యాధాభిముఖాన్ సంఖ్యే ధీమకొయో విశారదః. 41 

ప్ర. అ. బలీ= =బలవంతుడైన, భీమకాయః=భయంకర మైన శరీరముగల, 

విశారదః: =నేర్చుగల, సః=అతడు, సంఖ్యే= యుద్దమునందు, అభిముఖాన్= తనకు 

ఎదురుగా ఉన్న, తాన్=ఆ, సర్వాన్=సమస్త మైన, హరీన్ =వానరులను, సర్వా 

సైణాపూర్తిగా ఇనుముతో చేయబడిన, శరైః=బాణములచేత, వివ్యాధ= =కొ ట్రైను. 

తా. బలవంతుడు, పెద్ద దేహము గలవాడు, నేర్పుగలవాడు అయిన 

ఆ అతికాయుడు యుద్ధమునందు తన ఎదుట ఉన్న ఆ వానరులను 

అందరినీ పూర్తిగా ఇనుముతో చేసిన బాణాలతో కొట్టెను. 41 

మూ, తే౭_ర్హితా బాణవర్షైణ భిన్నగాత్రాః పరాజితాః, 

న శేకురతికాయస్య ప్రతికర్తుం మహాహవే. త్వం 

ప్ర అ. మహాహ వే=జయహాయుద్రమునందు, అతికాయస్య=అతికాయు 
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నియొక్క, బాణవ ర్షైణాబాణవర్షముచేత, అర్షితాః= పీడించబడిన, భిన్నగాత్రాః 
బ్రద్దలుక్ొట్టబడిన శరీరములు గల, తే=వాళ్ళు, పరాజితాః=ఓడింపబడినవార్రై, 
ప్రతికర్తుమ్ప్రతికియ చేయుటకు, న శేకుణాసమర్థులు కాలేదు. 

తా. ఆ మహాయుద్దమునందు అఆతికాయుని బాణవర్హముచేత పీడితులై, 
శరీరములు (బద్దలెపోగా ఓడిపోయిన ఆ వానరులు ఏమీ చేయజాలక పోయిరి, 

మూ. తత్సెన్యం హరివీరాణాం త్రాసయామాస రాక్షసః, 
మృగయూథమివ క్రుద్దో హరిర్వౌవనదర్శితః. 43 

ప్ర. అ. యౌవనదర్పితః౭యౌవనముచేత గర్వించిన, _రాక్షసణారాక్ష 
సుడు, క్రుద్దణాకో పించిన, హరిః= సింహము, మృగయూథమివ=లేళ్ల గుంపును 

ళా 

వలె, హరివీరాణామ్=వానరవీరులయొక్క, తత్=ఆ, సైన్యమ్= సైన్యమును, 
త్రాసయామాస=భయ పెట్టను. 

తా. యౌవనముచేత గర్వించి ఉన్న ఆ రాక్షసుడు, కోపించిన సింహము 
లేళ్ల గుంపును వలె ఆ వానరవీరులయొక్క సైన్యమును భయపెట్టను. 43 

జ్యా ఆని అ మూ స రాక్ష సన హరియూథమథ్య 

నాయుధ్యమానం నిజఘాన కంచిత్, 

 ఉత్సత్య రామం సధనుఃకలా పీ 

స గర్వితం వాక్యమిదం బభాషే. 44 

ప్ర. అ. సణాఆ, రాక్ష సేన్హణరాక్షసనాయకుడు, హరియూథమధ్యే=వాన 
రుల యూథము మధ్యయందు, అయుధ్యమానమ్=యుద్ధముచేయనివానిని, కం 
చిత్=ఎవనినీ, న నిజఘాన=కొట్టలేదు. సధనుఃకలా పీధనస్సుతోను అంబుల 
పొదితోను కూడిన, సజాఅతడు, ఉత్పత్య=శీఘ్రముగా వెళ్లి, రామమ్ =రాముఎళి 
గూర్చి, గర్వితమ్= గర్వముతో కూడిన, ఇదమ్=ఈ, వాక్యమ్=వాక్యమును, 
బభాషే=పలికెను. . 

తా. ఆ రాక్షసవీరుడు వానర సైన్యములో యుద్దము చేయని వానిని 
ఎవ్వనిని కొట్టలేదు. ధనస్సు, అంబులపొది ధరించి ఉన్న అతడు కీ ఘముగా 
రాముని సమీపమునకు వెళ్లి గర్వమును (ప్రకటించు మాటలు ఇట్లు పలికెను. 

మూ. రథే సితో౭ హం శరచాపపాణి - 
ర్న ప్రాకృతం కంచన యోధయామి, 

యన్యాస్తి శక్తి ర్యవసాయయుక్షో 
దదాతు మే శీఘ్రమిహాద్య యుద్దమ్, 45 
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ప్ర అ. అహమ్=నేను, శరచాపపాణిః=బాణములు ధనస్సు హస్తము 

నందు కలవాడనై, రథే=రథమునందు, స్థితణాఉన్నాను. (పాకృతమ్=సామాన్యుళ్లో, 

కంచన=ఎవళ్లో, న యోధయామి=యుద్దము చేయించను, యస్య= ఎవనికి, 
శక్తిఃాశక్తి, _అస్తి=ఉన్నదో, వ్యవసాయయుక్తః=ప్రయత్నముతో కూడిన అట్టి. 
వాడు, అద్య=ఇప్పుడు, ఇహ= ఇక్కడ, నీ ఫ్రమ్ =శీ ఘ్రముగా, మే=నాకు, 

యుద్దమ్=యుద్దమును, దదాతు=ఇచ్చుగాక. 

తా. “నేను ధనుర్భాణములను ధరించి ఈ రథముమీద ఉన్నాను. 
సామాన్యునితో ఎవ్వనితోనూ యుద్దము చేయను ఎవనిశైన శక్తీ, ఉత్సాహమూ 
ఉన్నచో అతడు శీఘ్రముగా ఇప్పుడే ఇక్కడికి వచ్చి నాతో యుద్దము 
చేయవచ్చును.” 

మూ. తత్తస్య వాక్యం (బ్రువతో నిశమ్య 

చుకోప సౌమిత్రిరమిత్రహన్తా, 
అమృష్యమాణశ్చ సముత్సపాత 

జగ్రాహ చాసం చ తతః స్మయిత్వా,. 46 

ప్ర. అ. (బ్రువతణాఅట్లు పలుకుచున్న, తస్య=వానియొక్క, తల్ 

వాక్యమ్=ఆ వాక్యమును, నిశమ్య=విని, అమిత్రహన్తా=శత్రువులకు సంహారకుడైన, 

సౌమి త్రి=లక్ష్మణుడు, చుకోప=కో పించెను. తతః=అటు పిమ్మట, స్మయిత్వా=చి 
రునవ్వు నవ్వి, అమృష్యమాణః=సహించనివాడై, సముత్సపాత=నీ(ఘముగా లేచెను. 
చాపమ్=ధనస్సును, జగాహకాగ హించెను. 

తా. శతుసంహారకుడైన లక్ష్మణునకు ఆతని మాటలు వినగానే కోపము 

కలిగెను. ఆతడు ఆ మాటలు సహించక శీఘముగా ముందుకు వచ్చి, 
చిరునవ్వు నవ్వి ధనస్సును (గహించెను. 46 

మూ. క్రుద్దః సౌమిత్రిరుత్సత తూణాదాక్షిప్య సాయకమ్, డ్ ల యె 
పురస్తా దతికాయస్య విచకర్ష మహద్దనుః. 47 

ప్ర. అ. క్రుద్దణాకో పించిన, సౌమిత్రిః=లక్ష్మణుడు, ఉత్పత్య=శీఘముగా 

వచ్చి, తూణాత్ =అంబులపొదినుండి, సాయకమ్=బాణమును, ఆక్షిష్య=లాగి, అతికా 

యస్య=అతికాయునియొక్క, పురస్తాత్ =ఎదుట, మహత్ =గొప్ప, ధనుణాధనస్సును, 
చకర్ష=లా గెను. 47 

తా. కోపించిన ఆ లక్ష్మణుడు శీఘ్రముగా ముందుకు వచ్చి, అంబుల 

పొదినుండి బాణమును "పెకీ తీసి, అతికాయుని ఎదుట తన గొప్ప ధనస్సును 

చరచెను. 47 
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మూ. పూరయన్ స మహీం సర్వామాకాశం సాగరం దిశః, 

జ్యాశబ్లో లక్ష ఇణస్యో(గ్రస్రాసయన్ రజనీచరాన్. 48 

ప్ర. అ. లక క్షృణస్యాలక్ష ్యకునియొక్క, సః=జఆ, జ్యాశబ్రః=టంకారధ్వని, 

సర్యామ్=సమస్త మైన, మహీమ్= భూమిని, ఆకాశమ్=ఆకాశమును, సాగరమ్=స 

ముద్రమును, దిశఃాదిక్కులను, పూరయన్ =నింపుచు, రజనీచరాన్ = రాక్షసులను, 

త్రాసయన్=భయపెట్టుచు, ఉగ్ర౭ఉఊగ్రముగా (ఉండెను). 

తా. లక్ష్మణుడు చేసిన ఆ టంకారధ్వని భూమినంతను, ఆకాశమును, = 

సముద్రమును, దిక్కులను _ నింపుచు, భయంకర మై రాక్షసులకు భయము 
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కలిగించెను. 48 

మూ. సౌమిత్రేశ్చాపనిర్హోషం శ్రుత్వా ప్రతిభయం తదా, . 

విసిష్మియే మహాతేజా రాక్ష సేన్హాత్మజో బలీ. 49 

ప్ర. అ. తదా=అప్పుడు, బలీ=బలవంతుడైన, మహాతేజాః=గొప్ప తేజస్సు 

గల, _ రాక్ష సేన్హాత్మ జణాఅతికాయుడు, _ప్రతిభయమ్=భయంకరమైన, _ సౌమి 
తే =లక క్ష్మణునియొక్క, చాపనిర్సీషమ్= =ధనస్సుయొక్క ధ్వనిని, (శుత్వాావిని, 

వీసిష్మియే=ఆశ్చర్యపడెను. 

తౌ. గొప్పు తేజస్పూ, బలమూ గల అతికాయుడు లక్ష్మణుడు చేసిన 

భయంకర మైన 'ధనుష్టంకారమును విని 

మూ. తదాతికాయః కుపితో దృష్టా వ లక్ష ్ యణముత్తితమ్, 
లు లు య 

ఆదాయ నిగితం బాణమిదం వచనమ।బవీత్.. 50 

ప్ర. అ. తదా=అప్పుడు, ఉత్చితమ్= =లేచిన (యుద్దానిశై నిలచిన), 

లక క్ష్మణమ్=లక్ష శ్యణుణ్లి, దృష్టా(=చూచి, అతికాయఃా అతికాయుడు, కుపితః= 

_కోపించినవాడై, నిశితమ్= =వాడియైన, బాణమ్=బాణమును, ఆదాయ=[గ్రహించి, 

ఇదం వచనమ్=ఈ వచనమును, అబ్రవీత్ =పలి కను. 

తా, యుద్దానికి తన ఎదుట నిలచిన లక క్ష్మణుని చూచి, అతికాయుడు? 

కోపించి వాడియైన్ బాణమును తీసి ఇట్లు పలికెను. 50 

మూ. బాలస్త సమసి సౌమిత్రే విక్రమేష్యవిచక్ష ణః, 

గచ్చ కిం కాలసంకాశం మాం యోధయతుమిచ్చ సి. Sl 

ప . సౌమిత్రే=లక్ష శల! త్వమానీవు, 

క్రమములమయందు, అవిచక్ష క్షణఃానేర్పు రేనివాడవు, 

బాలణాచిన్నవాడవు. 

విక్రమేషు=పఠా 

అ సి=అయి ఉన్నావు. 

గచ్చ= వెళ్ళుము. కాలసంకాశమ్=యమునితో సమానుడనైన, 

ఆశ్చర్యము చెందెను. 49 
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మామ్= నన్ను, యోధయితుమ్=యుద్దముచేయించు టకు, కిమ్=ఎందువలన, 
ఇచ్చసి=కోరు చున్నావు? 

తా. లక్ష్మణా! నీవు చిన్నవాడవు; పరాక్రమములయందు నేర్పు 
లేనివాడవు;  యమునివంటి నాతో యుద్దము ఎందుకు చేసెదవు? 
వెళ్లుము. 

మూ. నహి మద్చాహుసృష్టానాం బాణానాం హిమవానపి, 

సోఢుముత్సహతే వేగమన్తరిక్షమథో మహీ. ర్2 

ప్ర అ. మద్చాహుసృష్టానామ్=నా బాహువులచేత విడవబడిన, బాణా 

నామాబాణములయొక్క, _ వేగమ్= వేగమును, హిమవాన పి= హీమవత్సర్వతము 
కూడ, సోఢుమ్=సహించుటకు, న ఉత్సహతే హి=సమర్థము కాదు కదా. 

అన్తరిక్షమ్=ఆకాశము, అథో=మరియు, మహీ=భూమీ (సమర్ధములు కావు). 

తా. నా చేతులతో విడచిన బాణముల వేగమును హిమవత్సర్వతము 

గాని, ఆకాశము గాని, భూమి గాని సహింపజాలవు కదా? 52 

మూ. సుఖప్రసుప్తం కాలాగ్నిం విబోధయితుమిచ్చ సి, 

న్యస్య చాపం నివర్తస్వ మూ ప్రాణాన్ జహి మధ్గతః, 53 

ఇగో ప్ర. అ. సుఖపసుప్తమ్=సుఖముగా నిద్రించుచున్న, కాలాగ్నిమ్=పళయకా 
లాగ్నిని, విబోధయితుమ్= లేపుటకు, ఇచ్చసి=కోరుచున్నావు. చాపమ్=ధనస్సును, 

న్యస్య=ఉంచి, నివర్తస్వ=వెనుకకు మరలుము. మద్గతఃః= నన్ను చేరినవాడవై, 
ప్రాణాన్= ప్రాణములను, మా జహి=చంపకుము. 

తా. సుఖముగా అణగి ఉన్న ప్రలయకాలాగ్నిని రగుల్కొలుపవలె నని 

కోరుచున్నావు. ధనస్సును అక్కడ విడచి వెనుకకు వెళ్లుము. నన్ను ఎదిరించి 

ప్రాణాలు కోల్పోకుము. 53 

మూ. అథవా త్వం ప్రతిస్తబ్దో న నివర్తితుమిచ్చసి, 

తిష్ట ప్రాణాన్ పరిత్యజ్య గమిష్యసి యమక్షయమ్ . ర్ 

ప్ర. అ అథవా=అట్టు కాక, త్వమ్ =నీవు, ప్రతిస్తబ్దః= మొండి 

పట్టు కలవాడవై, నివర్తితుమ్=మరలుటకు, న ఇచ్చ సి=ఇచ్చయించకపోయినచో, 
తిష్ట=నిలువుము. ప్రాణాన్ఇప్రాణములను, _ పరిత్యజ్య=విడచి, యమక్షయమ్= 

యముని గృహమును గూర్చి, గమిష్య సి=వెళ్లగలవు. 

తా. అట్లు కాక మొండితనము వహించి వెనుకకు వెళ్లుటకు 

ఇష్టపడనిచో నిలబడుము. ప్రాణాలు విడచి యమలోకమునకు వెళ్లగలవు. 54 
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మూ. పశ్య మే నిశితాన్ బాణాన్ రిపుదర్చనిషూదనావ్ , 

ఈశ్వరాయుధసంకాశాంస్తప్త కాషానభూషణాన్. ర్రి 

ప్ర అ. మే=నాయొక్క, రిపుదర్సనిషూదనాన్ = శత్రువుల గర్వమును 

తొలగించు, ఈశ్వరాయుధసంకాశాన్ =ఈశ్వరుని ఆయుధములతో సమానము 
లైన, తప్తకాఖృనభూషణాన్ =పరిశుద్దమైన బంగారము అలంకారముగా గరి, 

నిశితాన్= =వాడియైన, బాణాన్ =బాణములను, పశ్య=చూడుము. 

తా. శత్రువుల గర్వమును అణచేవీ, పరమేశ్వరుని ఆయుధములతో 
సమానములూ, శుద్ధమైన బంగారముచేత అలంకరింపబడినవీ అయిన వాడియైన 
నా బాణములను చూడుము. ర్5్ 

మూ. ఏష తే సర్పసంకాశో బాణః ః పాస్యతి శనోణితమ్, 

మృగరాజ ఇవ క్రుర్దో నాగరాజస్య శోణితమ్, 56 
ఇత్యేవముక్తా కే సంక్రుద్దః శరం ధనుషి సందదే. 

ప్ర. అ. సర్పసంకాశః=సర్పముతో సమానమైన, ఏషః బాణకాఈ 

క్రుద్దణాకో పించిన, మృగరాజః= సింహము, "నాగరాజస్య=గజరాజము . 

యొక్క, శోణితమ్=ఇవ= రక్తమును వలె, తే=నీయొక్క, శోణితమ్= రక్తమును, . 
పాస్యతి=త్రాగగలదు. ఇల్యేవమ్=ఇట్లు, ఉకా కా పలికి, సంక్రుద్దః=కో పించినవాడై, ' 

శరమ్=బాణమును, ధను షాధనస్సునందు, సందధే=సంధించెము. 

_ బాణము, 

తా. సర్ప్వమువంటి ఈ బాణము, కోపించిన సింహము ఏనుగు | 

రక్తమును త్రాగి నట్లు నీ రక్తమును త్రాగగలదు. ఇట్లు పలికి కోపావిష్టుడై ' 
ధనస్సు పై బాణము సంధించెను. ‘56 

మూ. శ్రుత్యాతికాయస్య వచః సరోషం 

సగర్వితం సంయతి రాజపుత్రః, 

స సంచుకోపొతిబలో మనస్వీ . 
ఉవాచ వాక్యం చ తతో బృహచ్చ్ళి):. 57 

ప్ర. అ.రాజపుత్రః=లక్ష ్ మణుడు, సంయతాయుద్ధమునందు, అతికాయస్య ౫ 

ఆతికాయునియొక్క, సరోషమ్=రోషముతో కూడిన, సగర్వీతమ్= గర్వముతో కూడిన, 
వచావాక్యమును, (శ్రుత్వాైవిని, సంచుకోప=కో పించెను. అతిబలఃాగ్”ప్ప బలము 

గలవాడు, మన స్వీ=ఉత్తమ మైన మనస్సు కలవాడు, బృహన్చీ్రిఃాగొప్ప శోభ కలవాడూ 
అయిన, సఃఆ లక క్ష్మణుదు, తతః=ఆటు పీమ్మట, వాక్యమ్= =వాక్యమును, 

ఉవాచ. చ= పలికెను కూడ. 

తా యుద్ధరంగములో రోషముతోను, గర్వముతోను నిండిన అతికాయుని. 
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మాటలు విని లక్ష్మణుడు కోపించెను. గొప్ప బలము, ఉత్తమమైన మనస్సు, 

అధికమైన శోభా గల ఆ లక్ష్మణుడు ఇట్లు పరి కను. 57 

మూ న వాక్యమార్రేణ భవాన్ ప్రధానో 
న కత్త్సనాత్సత్సురుషా భవన్తి, 

మయి స్టితే ధన్విని బాణపాణా 

నిదర్భయస్యాత్మబలం దురాత్నన్. 58 

ప్ర. అ. దురాత్మన్=ఓ! దురాత్ముడా! భవాన్=నీవు, వాక్యమా త్రేణ= 

కేవలము మాటలచేత, ప్రధానః= ప్రధానుడవు, నాకావు. కత్సనాత్ =బడాయి 

చెప్పుకొనుట వలన, సత్సురుషాకసత్సురుషులు, న భవన్వి=కారు. ధన్విని= 

ధనుర్హరుడనైన, బాణపాణౌ=బాణము హస్తమునందు గల, స్టితేనిలచి ఉన్న, 

మయి=నాయందు, ఆత్మబలమ్= నీ బలమును, నిదర్శ్భ్మయస్వ=చూపుము. 

తా. ఓ! దురాత్ముడా! మాటలు చెప్పినంతమాత్రమున నీవు గొప్పవాడవు 

కొజాలవు. బడాయి చెప్పుకొనినంతమాత్రాన ఎవరూ ఉత్తమపురుషులు కారు. 

ఇదిగో ధనుర్వ్పాణములు ధరించి నిలచి ఉన్నాను; నామీద నీ బలము చూపుము, 

మూ. కర్మణా సూచయాత్మానం న వికతితుమర సి, 
యు 0 

పొరుషేణ తు యో యుక్తః స తు శూర ఇతి స్మృతః. 59 

ప్ర అ. కర్మ ణా=పనిచేత, ఆత్మానమ్=తనను, సూచయాతెలుపుము. 

వికత్ధితుమ్=బడాయి చెప్పుటకు, న అర్హ సి= తగవు. యః=ఎవడు, పౌరుషేణ= 

పౌరుషముతో, యుక్తః=కూడినవాడో, సః=అతడే, శూరః ఇతి౭శూరుడు అన్ని 
స్మ ఎతఃచెప్పబడినాడు. 

తా. పని చేసి నీ గొప్పతనమును చూపించుము. బడాయి 

చెప్పుకొనకుము. పౌరుష మున్నవానినే శూరు డని అందురు. 59 

మూ. సర్వాయుధసమాయుకో ధన్వీ త్వం రథమా స్థితః, 

శరైర్యా యది వాప్యస్త్రైరరర్భయస్వ పరాక్రమమ్. 60 

ప్ర అ. త్వమ్=నివు, ధన్వీ=ధనస్సు కలవాడవై, సర్వాయుధస 

మాయుక్తః=సమస్త మైన ఆయుధములతో  కూడినవాడవై, రథమ్ =రథమును, 

ఆస్టితః=అధిప్పించి ఉన్నావు. శరైః వా=బాణములచేత గాని, యది వాపి=లేక, 

అసీతైః=అ స్త్ర ములచేత గాని, పరాక్రమమ్=పరా క్రమమును, దర్శయస్వ=చూపుము. 

తా. నీవు ధనుర్తరుడవై అన్ని ఆయుధములతో రథముమీద ఉన్నావు. 

బాణాల చేత గాని, అ ప్రాలచేత గాని. పరాక్రమమును చూపుము. 60 
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మూ. తతః శరై నిశితైః పాతయిష్యామ్యహం శరైః 

- మారుతః కాలసంపక్వం వృన్హాత్తాలఫలం యథా. 61 

ప్ర అ. తతః =అటు పిమ్మట, అహమ్=నేను, నిశిళైః= వొడియైన, 

శరైః౭బాణములచేత, తే శిరః=నీ శిరస్సును, మారుతఃజగాలి, కాలసంపక్వమ్=కొ 

లముచేత పక్వమైన, తాలఫలమ్=తాటిపండును, వృన్తాత్ యథా=తొడిమినుండి 

వలి, పాతయిష్యామి= =పడగ్” బ్లదను. 

తా, అటు పిమ్మట నేను, వాడియైన బాణాలతో, గాలి తగిన 

కాలమునందు పక్వమైన తాటిపండును తొడిమినుండి పడ గొట్టినట్టు నీ 

తల పడగొ బ్దదను. 61 

మూ, అద్య తే మామకా బాణాస్తప్తకాషునభూషణాః, 
పాస్యన్తి రుధిరం గాత్రాద్బాణశల్యాన్త రోత్తితమ్. 62 

ప్ర. అ. అద్య=-ఇప్పుడు, తస్తకాజ్వనభూషణాకాపరిశుద్ద మైన బంగారము 

అలంకారముగా గల, మామకాణా నా సంబంధమైన, బొణాణాబాణములు, 

తే గాత్రాత్=నీ శరీరమునుండి, బాణశల్యాన్తరోత్హితమ్= =బాణముల  ములుకుల 

మధ్యనుండి బయల్వెడలిన, రుధిరమ్=రక్తమును, పాస్యన్తి=త్రాగగలవు. 

తా ఇప్పుడు, శుద్ద మైన బంగారము అలంకారముగా గల నా 

బాణములు నీ శరీరమునుండి, బాణముల ములుకుల మధ్యనుండి పెకి 

వచ్చుచున్న రక్తమును త్రాగగలవు. 62 

మూ. బాలోజఒయమితి విజ్ఞాయ న చావజ్ఞాతుమర్హసి, 

బాలో వా యది వా “వృద్దో మృత్యుం జాసీహి సంయుగే. . 63 

బాలేన విష్ణునా లోకా స్తయః క్రొన్హాస్త స్త్రివిక్రమై:. 

ప్ర అ. అయమ్=ఇతడు, బాలజబాలుడు, ఇతి=అని, విజ్ఞాయ=తలచి, 

అవజ్ఞాతుమ్=అనాదరము చేయుటకు, న చ అర్హసిాతగవు. , బాలో నా= బాలుడ 

నైనా? వృద్దో వా=వృద్దుడ నైనా, పంయుగే= =యుద్ధమునందు, మృత్యుమ్= వ్యు 

త్యువునుగా, జానీహి=తెలి సికొనుము. బాలేనాబాలుడైన, విషునా=విష్తువుచేత,. 
'త్రివిక్రమైః=. మూడు. అడుగులచేత, త్రయణామూడు, Fas 

క్రాన్హాణాఆక్రమించబడినవి. 

తా ఇతడు చిన్నవాడే కదా అని నన్ను తేలికగా చూడకుము. 

నేను బాలుడనైనా, వృద్దుడవైనా యుద్ధములో సీ పాలిటి మృత్యుదేవతను. 

బాలుడైనా విష్ణువు, మూడు అడుగులచేత మూడులోకాలను _ ఆక్రమిం చినాయ 

కదా. 63: 
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మూ. లక్ష్మణస్య వచః శ్రుత్వా హేతువుత్సరమార్లవత్, 64 
వు యా 

అతికొయః ప్రచుక్రోధ బాణం చోత్తమమాదదే. 

ప్ర. అ. లక్ష్మణస్య=లక్ష్మణునియొక్క, హేతుమల్ = హేతువులు కలది, 
పరమార్థవత్ =ఉత్తమమైన అర్థము కలది అయిన, వచః=వచనమును, (శుత్వా౭విని, 

అతికాయః=అతికాయుడు, పచుకోధ=చాల కోపించెను. ఉత్తమమ్= ఉత్తమమైన, 

బాణమ్=బాణమును, ఆద గ్రహించెను. 

తా. హేతుబద్దమూ, ఉత్తమమైన అర్థము కలదీ అయిన లక్ష్మణుని 

మాట విని అతికాయుడు చాల కోపించి ఉత్తమమైన బాణమును గ్రహించెను. 

మూ. తతో విద్యాధరా భూతా దేవా దైత్యా మహర్షయః, 65 
గుహ్యకాశ్చ మహాత్మానస్తద్యుద్ధం దదృశుస్తదా. 

ప్ర. అ. తతః=అటు పిమ్మట, విద్యాధరాః=విద్యాధరులు, భూతాఃా 

భూతములు, దేవాణాదేవతలు, _ దైత్యాణదైత్యులు, మహర్షయః=మహర్షులు, 

మహాత్మానః=౭మహాత్ములైన, గుహ్యకాః చ=యక్షులు, తదా=అప్పుడు, తత్= ఆ, 

యుద్దమ్=యుద్దమును, దదృశుః=చూచిరి. 

తా. అప్పుడు మహాత్ములైన విద్యాధరులు, భూతములు, దేవతలు, 

దైత్యులు, మహర్షులు, యక్షులు వచ్చి ఆ యుద్దమును చూచిరి. 65 

మూ. తతో౬తికాయః కుపితశ్సాపమారోప్య సాయకమ్, 66 

లక్ష ్మణాయ ప్రచినేస సంక్షిపన్నివ చామృరమ్. 

ప్ర అ. తతః=అటు పిమ్మట, అతికాయః=అతికాయుడు, కుపీతః=కో పిం 

చినవాడై, సాయకమ్=బాణమును, చాపమ్=ధనస్సును, ఆరోప్య=ఆరో పింపచే సి, 

అమ్బరమ్=ఆకాశమును, సంక్షిపన్ ఇవాకుదించుచున్నాడా అన్నట్లు (శీఘ్రముగా), 

లక్ష్మణాయాలక్ష్మణునకు, ప్రచిక్షేప=వి సిరెను. 

తా. పిమ్మట అతికాయుడు కోపముతో బాణమును ధనస్సుమీద 

సంధించి, ఆకాశమును (దూరమును) కుదించుచున్నాడా అన్నట్లు (వేగముగా) 
దానిని లక్ష్మణుని మీదికి ప్రయోగించెను. 66 

మూ. తమాపతన్తం నిశితం శరమాశీవిషోపమమ్, 67 
అరచనేంణ చిచ్చేద లక్ష్మణః పరవీరహా. 
ణ ౧ AN 

ప్ర. అ. పరవీరహా=శతువీరులను సంహరించు, లక శ్ర౯ఃెలక్ష్మణుడు, 

ఆపతన్తమ్=వచ్చి మీద పడుచున్న, ఆశీవిషోపమమ్=సర్పముతో. సమానమైన, నికి 
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తమ్=వాడియైన, తం శరమ్=ఆ బాణమును, అర్హచస్త్రేణ= అర్హచన్దబాణముచేత, 
చిచ్చేద=ఛేదించెను. 

తా. శతు వీరసంహారకుడైన లక్ష్మణుడు వచ్చి మీద పడుచున్న, సర్పము 
వలె ఉన్న, ఆ వాడియైన బాణమును అర్హచంద్రబాణముచేత చేదించెను. 67 

మూ. తం నికృత్తం శరం దృష్ట్వా కృత్తభోగమివోరగమ్, 68 
అతకాయో భృశం (క్రుద్ధః పళ్ళు బాణాన్ సమాదదే. 

ప్ర అ ఆతికాయణఅతికాయుడు, కృత్తభోగమ్=ఛేదించబడిన శరీరము 
గల, ఉరగమ్ ఇవాసర్పమువలె ఉన్న, నికృత్తమ్=ఛేదించబడిన, తం శరమ్=ఆ 
బాణమును,  దృష్ట్ర్వా=చూచి,  భృశమ్=మిక్కిలి, క్రుద్ధా _ కోపించినవాడై, 
పష్ష=ఐదు, బాణాన్=బాణములను, సమాదదే=సంధించెను. 

తా ఆ విధముగా ఖండింపబడిన, దేహము తెగిన సర్పము వలె 

పడిపోయిన ఆ బాణమును చూచి అతికాయుడు చాల కోపించి ఐదు 
బాణములు సంధించెను. 

. 68 

మూ. తాన్ శరాన్ సంప్రచిక్తేప లక్ష్మణాయ నిశాచరః. 69 
. తానప్రాప్తాన్ కితైర్బాజైశ్చిచ్చేద భరతానుజ:. 

ప్ర. అ. నిశాచరఃఆ రాక్షసుడు, తాన్ శరాన్=ఆ బాణములను, 

_ లక్ష్మణాయెలక్ష్మణునికొరకు, సంప్రచిశ్లేప=విసిరెను. భరతానుజః=లక ణుడు, 
తాన్=వాటిని, అప్రాప్తాన్ =తనను చేరనివాటినే, గితైెణావాడియైన, బాణైణాబాణా 
ములచేత, చిచ్చేద=ఛేదించెను. 

తా. ఆ రాకసుడు ఆ బాణములను లక శ్రైణుని మీద ప్రయోగించెను. 
లక్ష్మణుడు ఆ బాణములు తనమీదకు రాక పూర్వమే వాటిని వాడియైన 

బాణాలచేత భఖేదించెను. 69 

మూ. స తాన్ ఛిత్త్వాశితై ర్పాణై ర్లక్ష్మణః పరవీరహా, _ 70 
 అదదే నిశితం బాణం జ్వలన్తమివ తేజసా. 

ప్ర. అ. పరవీరహా=శ(త్రువీరులను సంహరించిన, సః లక్ష్మణః౫=టి 
లక్ష్మణుడు, తాన్=ఆ బాణములను, శితైఃణ వాడియైన, బాణైణాబాణములచేత, 
ఛిత్తా వదించి, తేజసా=తేజస్సులో, జ్వలన్తమివామండుచున్నదా అన్నట్లున్న, 

- విశితమావాడియైన, బాణమ్=బాణమును, ఆదదే=గ్రహించెను. 
తా. శత్రువీరులను సంహరించు లక్ష్మణుడు వాడియైన బాణాలచేత 

ఆ బాణాలను ఛేదించి, తేజస్సుతో మండుచున్నదా అన్నట్లున్న వాడింయమైన 
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బాణమును గ్రహించెను. 70 

మూ. తమాదాయ ధను£శే స్టే యోజయామాస లక్ష్మణః, 71 

విచకర్ష చ వేగేన విససర్హ చ సాయకమ్. 

ప్ర అ. లక CRE ్యణుడు, తం సాయకమ్= =ఆ బొణమును,ఆదాయ=ా 

గ్రహించి, ధనుఃశ్రే షే షె శేష్టమైన ధనస్సునందు, యోజయామాసాకూర్చెను. 

వేగేన=వేగముతో, విచకర్ష చాలాగెను. విససర్ట చావిడచెను. 

తా. లక్ష క్ష్మణుడు ఆ బాణమును (గ్రహించి, (శ్రేష్టమైన ధనస్సుమీద 

సంధించి, వేగముగా లాగి, విడచెను. 71 

మూ. పూర్ణాయతవిస్ఫ స్ట షన శరేణ నతపర్వణా, 72 

లలాట్ రాక క్షస శ్రేష్టమాజఘాన స వీర్యవాన్, 

ప్ర. అ. వీర్యవాన్=పరాక్రమవంతుడైన, సణాలక్ష్మణుడు, పూర్ణాయ 

తవిసృ స్ట సషేన= =పూర్తిగా లాగి విడువబడిన, నతపర్వణా=వంగిన కణుపులు ల, 

శరేణ=బాణముచేత, రాక్షస శేష్ణమ్=ఆ రాక్షస శేష్టుల్ల, లలాశే= లలాటమునందు, 

_ఆజఘాన= క్" లను. 

తా. పరాక్రమవంతుడైన ఆ లక్ష్మణుడు పూర్తిగా లాగిన, వంగిన 
కణుపులు గల బాణముతో ఆ రాక్షస శ్రేష్ట ని లలాటముమీద కట్టను. 72 

మూ. స లలాశే శరో మగ్నస్తస్య భీమస్య రక్షసః, 73 
దదృశే శోణితేనాక్తః పన్న గీన్ర ఇవాచలే. 

ప్ర అ. భీమస్య=భయంకరుడైన, తస్య రక్షసః=ఆ రాక్షసునియొక్క, 

లలా పే=లలాటమునందు, మగ్నః=దిగిన, శోణితేన= రక్తముచేత, అక్త$=తడపబడిన, 

సః=ఆ, శర=బాణము, అచలే= =పర్వతమునందు, పన్న గేనః ఇవామహాసర్పము 

వలె, దదృశే=చూడబడెను. 

తా. భయంకరుడైన ఆ రాక్షసుని లలాటముమీద లోతుగా 
దిగిపోయిన బాణము రక్తముతో తడిసి, పర్వతముమీద ఉన్న సర్పరాజు వలె 

కనబడెను. | 73 

మూ. రాక్షసః ప్రదకమ్పేషథ లక్ష్మణేషుప్ర పీడితః, 74 
రుద్రబాణహతం ఘోరం యథా త్రిపురగోపురమ్. 

ప్ర అ. అథాఅటు పిమ్మట, లక్ష ఇచేషుప్ర పీడితః=లక్ష శ్రైణుని బాణము 

చేత పీడింపబడిన, రాక్షసః=రాక్షసుడు, రుద్రబాణహతమ్=రుద్రుని బాణముచేత 
కొట్టబడిన, ఘోరమ్=భయంకరమైన, _ త్రిపురగోపురం యథాత్రిపురాసురుని 



74 శ్రీమద్రామాయణ: 

పట్టణముయొక్క గోపురము వలె, ప్రచకమ్చే=కంపించెను. 

తా అప్పుడు లక్ష్మణుని బాణముచేత పీడింపబడిన రాక్షసుడు 

రుద్రుని బాణముచేత కొట్టబడిన  త్రిపురనగరగోపురము వలె కంపించెను. 74 

మూ. చిన్తయామాస చాశ్వస్య విన్ఫుశ్య చ మహాబలః, 7 
పాధు బాణనిపాతేన శ్లాఘనీయో౭_సీ మే రిపుః. 

ప్ర. అ. మహాబలః=గొప్పు బలము గల అతడు, ఆశ్వస్యానిలద్రొక్కుక్ " ని 

విమృశ్య=విమర్శించి, చినయామాస=ఆలోచించెను. సాధు=బాగు! బాణనిపాతేనా 
బాణము పడుటచేత, మే=నాకు, శాఘనీయః=శా ఘించబడిన, రిపుః=శత్రువుగొ 
అసి=అయి ఉన్నావు. గ గ |. 

తా  మహాబలశాలియైన ఆ రాక్షసుడు నిలద్రొక్కుక్ "ని, తానేమి ం 
చేయవలెనో విమర్శించుకొని ఇట్లు ఆలోచించి పలికెను. బాగు బాగు 
బాణమును ఇట్లు (ప్రయోగించిన నీవు నాకు శ్చాఘించదగిన శత్రువు! 

మూ, విధాయైవం విదార్యాస్యం వినమ్య చ మహాభుజౌ, 

_ స్ రథోపస్టమాస్తాయ రథేన ప్రచచార హ. . 
ప అ. ఏవమ్ =ఇట్టు, విధాయ=పలికి, ఆస్యమ్-ముఖమును, విదార్య=, 

తెరచి, మహాభుజౌ=గొప్పవైన భుజములను, వినమ్య చావంచి, సఃఅతదు, 
రథోపస్టమ్=రథముయొక్క "పై భాగమును, ఆస్థాయ=లరధి పించి, రథేన=రథ ము చేశ, 
(పచచార హ=సంచరించెను. 

తా... అతికాయుడు ఇట్లు పలికి ముఖము తెరచి, బాహువుట, 

వంచి, రథము పైభాగమును పట్టుకొని నిలచి, రథముచేత ఇటు అటు 
సంచరించెను. 

న్ 

మూ. ఏకం త్రీన్ పష సస్తేతి పాయకాన్ రాక్షసర్లభు, 7 

ఆదదే సందధే చాపి విచకర్లోత్ససర్ణ చ. 

ప్ర. అ. రాక్షసర్షభఃారాక్షస శేషుడు, ఏకమ్=ఒకదానిని, (త్రీన్ =మూడిం 
ల ఇవె a 

j 

టిని, పఇ్బ=ఐదింటిని, సస్తేతా ఏడింటిని, అని, సాయకాన్ాబాణముఎలను, 

ఆదదే=గ్రహించెను. సందధే చాపి=సంధించెను. విచకర్ష=లాగెను. ఉత్ససద్హ చ 

: తా. ఆ రాక్షసశ్రేష్యుడు ఒకటి, మూడు, ఐదు, ఏడు ఈ విధముగా 
బాణములను పైకి తీసి, సంధించి, లాగి, విడచెను. ల్లో 
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మూ. తే బాణాః కొలసంకాశా రాక్షసేన్తాధనుశ్చు తౌ 78 

హేమపుజ్ఞా రవిప్రభఖ్యాశ్చ(క్రుర్తీప్ర మివామ్సరమ్. 

ప్ర. అ. రాక్ష సేన్షాధనుశ్చ్యుతాణాఆ రాక్షసనాయకుని ధనస్సునుండి 
బయలుదేరిన, కాలసంకాశాః= మృత్యుదేవతతో సమానములు, హేమపుజ్బాః=బం 

గారు పొన్నులు గల, రవిప్రఖ్యాః=సూర్యుని వంటి కాంతి గలవి అయిన, 

తే=ఆ బాణములు, అమ్బరమ్= =ఆకాశమును,  దీప్తమ్ ఇవా మండుచున్నదానిని 

వలె, చక్రుణచేసినవి. 

తా. ఆ రాక్షసవీరుని ధనస్సునుండి బయల్వెడలిన బంగారు పొన్నులు 

గల, మృత్యు దేవతతో “సమానములైన, సూర్యునివంటి కాంతి గల ఆ బాణములు 

ఆకాశమును మండుచున్నట్లు చేసినవి. 78 

మూ. తతస్తాన్ రాక్షపోత్సృష్టాన్ శరౌఘాన్ రాఘవానుజః, 79 

అసంభ్రాన్తం ప్రచిచ్చేద నిశితైర్బహుభిః శరైః. 

ప్ర అ. తతణాలఅటు పిమ్మట, రాఘవానుజః=లక్ష్మణుడు, రాక్షసోత్స 9 

ష్టాన్=రాక్షసునిచేత విడువబడిన, తాన్= ఆ, శరౌఘాన్=బాణముల సము 

దాయములను, అసంభాన్తః=కంగారుపడనివా డై, నిశిత్రః౭వాడియైన, బహుఖభిః= 

అనేకమైన, శరై==బాణములచేత, ప్రచిచ్చేద=ఛదించెను. 

తా ఆ రాక్షసుడు (పయోగించిన బాణసముదాయములను లక్ష్మణుడు 

ఏ మాత్రము కంగారుపడక అనేకబాణములచేత ఛేదించెను. 79 

మూ. తాన్ శరాన్ యుధి సం(ప్రేక్ష న్ నికృత్తాన్ రావణాత్మజ:, 80 

చుకోప త్రిద శేం ద్రారిర్హ గ్రాహ నిశితం శరమ్. 

ప్ర అ. (తిదశేన్హారిః=ఇం|ద్రుని శత్రువైన, రావణాత్మజః= =అతికాయుదు, 

యుధి=యుద్దమునందు, నికృత్తాన్ = =చేదించబడిన, తాన్ శరాన్=ఆ బాణములను, 

సంపేక్ష (చూచి, చుపోప=కో పించెను. నిశితమ్=వాడియైైన, శరమ్=బాణమును, 

జగ్రాహా గ్రహించెను. 

తా, ఇంద్రుని శత్రువైన అతికాయుడు ఆ బాణములన్నీ యుద్ధముల్ 

చేదించబడుట చూచి, కోపించి, ఒక వాడియైన బాణము తీసె 80 

మూ. స సంధాయ మహాతేజాస్తం బాణం సహసోత్స జత శ 81 

తేన సౌమిత్రిమాయాన్ర మాజఘాన స్తనాన్తరే. 

ప. అ. మహాతేజాః=గొప ప్ప తేజస్సు గల, సః =అతడు, తమ్=ఆ, 

బాణమ్=బాణమును, సంధాయ=సంధించి, సహసా= =వెంటనే, ఉత్స ఎల్ = =విడ 



చెను. తేనాదానిచేత, ఆయాన్తమ్=వచ్చుచున్న, సౌమిత్రిమ్ =లక్ష్మ ణుళ్లి, స్త నాన్తదే= 
వకఃసలమునందు, ఆజఘానాక్ "బ్లను. 
క్వి 

తా. గొప్ప తేజస్సు గల అతడు ఆ బాణమును సంధించి, వెంటనే 

ప్రయోగించి, తన ఎదుటనున్న లక్ష్మణుని వక్షస్థలము, మీద కొట్టెను. 81 

మూ. అతికాయేన పౌమిత్రిస్తాడితో యుధి వక్షసి, 82 
సుప్రావ రుధిరం తీవ్రం మదం మత్త ఇవ ద్విపః. 

ఛి ప్రై అ యుధియుద్ధమునందు, అతికాయేన=అతికాయునిచే 
వక్ష పీ=వక్షప్థలమునందు, తొడితః= కొట్టబడిన, సౌమి(త్రిః=లక్ష శ్రైబిడు, మత్తః 
మదించిన, ద్విపణఏనుగు, మదమ్ ఇవామదమును వలె, తీవమ్= తీవ్రముగా, 
రుధిరమ్=రక్షమును, సున్రావాస్రవించెను. 

తా. యుద్ధమునందు అతికాయుడు తన వక్షస్టలముమీద బాణము చేత 
కొట్టగా లక్ష్మణుని శరీరమునుండి, మదించిన గజమునుండి మదోదకమువలి, 
అధికముగా రక్తము |స్రవించెను. 82 
మూ. స చకార తదాత్మానం విశల్యం సహసా విభుః, 83 

జగాహ చ శరం తీక్లమస్త్రేణా పి సమాదదెే. 
ప్ర ఆ విభుణాప్రభువైన, స=ఆ లక్ష శైుడు, తదా=అప్పుడు, ఆత్మా నమాతనను, సహసా=వెంటనే, విశల్యమ్= శల్యము లేనివానినిగా, చకార=చేయెను. 

తీక్షమ్=తీక్ష మైన, శరమ్=బాణమును, జగ్రాహహూగ్రహించెను. అస్ తేణ=ల స్త్రముతో, . 
సందధే చాసంధించెను కూడ. 

* అప్పుడు సమర్ధుడైన ఆ లక్ష్మణుడు వెంటనే తన శరీరమునుండి 
ఏ తొలగించుకొని, వౌడియైన బాణము తీసి దానిపై అస్త్రము 

ee 83 
ఆగ్నేయేన తదాప్త్రేణ యోజయామాస సాయకమ్, 84 
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మూ. అతికాయో౭_తితేజస్వీ సౌరమస్త్రం సమాదదే, 85 
తేన బాణం భుజంగాభం హేమపుజ్ఞమయోజయత్. 

ప్ర. అ. అతితేజస్వీ=గొప్ప తేజస్సుగల, అతికాయః=అతికాయుడు, సౌరమ్ . 
అస్త్రమ్=సౌరాస్త్రమును, సమాదదే=గ హించెను. భుజంగాభమ్=సర్పమువంటి 
కాంతి గల, 'హేమపుజ్బమ్=బంగారు పొన్నుగల, తం బాణమ్=ఆ బాణమును, 
తేన=ఆ అస్త్రముతో, . అయోజయత్ =కూర్చెను. 

తొ, గొప్పు తేజస్సు గల అతికాయుడు సౌరాస్త్రమును (గ్రహించి, 
దానిని సర్పమువలె ఉన్న, బంగారు పొన్ను గల బాణముమీద సంధించెను. 85 

మూ. తదస్త్రం జ్యలితం ఘోరం లక్ష్మణః శరమా హితమ్, 86 
అతికాయాయ చిక్షేప కాలదణ్ణమివాన్తకః. 

ప్ర. అ. లక్ష్మ ణణాలక్ష్మణుడు, జ్వలితమ్=ప్రజ్వలించుచున్న, ఫఘోరమ్=ఫఘోార 
మైన, తత్=ఆ, అస్త్రమ్=అస్త్రమును, ఆహితమ్=సంధించబడిన, శరమ్=బాణమును, 
అన్తక=యముడు, కాలదణ్ణమివాయమదండమును వలె, అతికాయాయ=అతికా 

యునకు, చిక్తేపావి సిరెను. 

తా, లక్ష్మణుడు (పజ్వలించుచున్న భయంకర మైన లౌ అస్త్రమును 

సంధించిన ఆ బాణమును, యముడు యమదండమును ప్రయోగించినట్లు 
అతికాయునిమీద ప్రయోగించెను. 86 

మూ. ఆగేమాసాభిసంయుకం దషా; బాణం నిశాచరః, 87 న = లి లిసువీ 
ఉత్ససర్ణ తదా బాణం రౌద్రం సూర్యాస్త్రయోజితమ్. 

ప్ర. అ. నిశాచరణారాక్షసుడు, ఆగ్నేయాస్రాధిసంయుక్తమ్=ఆగ్నేయా 
స్త్రముతో కూడిన, బోణమ్= బాణమును, దృష్టా౪=చూచి, తదాఅప్పుడు, 
సూర్యా స్ర్రయోజితమ్=సూర్యా స్త్రముతో కూర్చబడిన, రౌద్రమ్= భయంకరమైన, 
బాణమ్=బాణమును, ఉత్ససర్హావిడచెను. 

తా, ఆగ్నేయాస్త్రముతో కూడిన ఆ బాణమును చూచి అతికాయుడు 

సూర్యాస్త్రముతో కూర్చబడిన భయంకరమైన బాణమును ప్రయోగించెను. 87 

మూ. _ తావుభావమృరే బాణావన్యోన్యమభిజఘ్నతు:, 88 
లేజసా సంప్రదీప్తాగ్రా క్రుద్దా వివ భుజంగమౌ, . 

ప్ర. అ. లేజసా=తేజస్సుచేత, సంప్రదీప్తాగ్రౌ=ప్రజలించుచున్న అగభా 
గములు గల, తౌ=ఆ, ఉభౌ=రెందు, బాణొ=బాణములు, క్రుద్దౌ=కో పించిన, 
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భుజంగమౌ ఇవాసర్పములు వలె, అన్యోన్యమ్=పరస్పరమును, అమృరే=ఆకాశము ' 
నందు, అభిజఘ్నతుః=క్"ట్టుక్ "నినవి. 

తా, తేజస్సుతో (పజ్వలించుచున్న అగ్రభాగములు గల ఆ రెండు 

బాణములు, కోపించిన సర్పములు వలె ఆకాశమునందు ఒకదాని నొకటి 

కొట్టుకొనినవి. 8కి 

మూ. తావన్యోన్యం వినిరహ్య సేతతుః పృథివీతలే, 89 

నిరర్చిషా భస్మకృతౌ న భ్రాజేతే శరోత్తమౌ, 
తావుభౌ దీప్యమానౌ స్మన భ్రాజేతే మహీతలే. 90 

ప్రై అ. తౌ=అవి, అన్యోన్యమాపరస్పరము, _ వినిర్హహ్య=కాల్చివే సీ, 
పృథివీతలే= =నేలమీద, పేతతుఃపడిపోయినవి. నిరర్శిషా= జ్వాల లేసీవి, భస్మ కృతౌ= 

భస్మము చేయబడినవి అయిన, శరోత్తమౌ=ఆ ఉత్తమములైన బాణములు, న 

భ్రాజేతే= 'ప్రకాశించలేదు. దీష్యమానౌ=మండిపోవుచున్న, తౌ=ఆ, ఉభౌరెండు 
బాణములు, మహీతలే=నేలమీద, న భభ్రాజేతే= ప్రకాశించలేదు. 

తా. ఆ బాణములు ఒకదాని నొకటి కాల్సివేసి నేలమీద పడిపోయినవి. ' 

భస్మమై, కాంతివిహీనములై పోయిన ఆ (శ్రేష్టములైన బాణములు ప్రకాశహీనములు 

లయ్యెను. మండిపోవుచున్న ఆ: బాణములు రెండూ నేలమీద పడి ప్రకాశము 

లేకుండా అయినవి. 89, 90 

మూ, తతో౭తికాయః సంక్రుద్దస్తా ఎఏత్రుమ షకముత్స జల్, 

_తతశ్చిచ్భెద సౌమిత్రిరస్త్ర మెస్ట్రేణ వీర్యవాన్. 9 

ప్ర. త తతఅటుఫిమ్మట, అతికాయఃఅతికాయుడు, సం(క్రుద్దః= 

కో పీించినవాడ్రై . త్వా ప్రమాత్వష్ట దేవతగా గల, ఐషీకమ్=ఐషీకబాణామును, 

ఉత్త ఎల్ =విడచెను.  తతణాఅటుపిమ్మట, _ వీర్యవాన్=పరాకమవంతు డైన, 
"మి త్రికాలక్ష కణుడు, ఐస్తుణాఐంద్రాస్త్రముచేత, అస్త్రమ్=ఆ అస్ర్రముఎను, 

చిచ్చేద=ఛేదించెను. 

తాం. పిమ్మట అతికాయుడు కోపించి త్వాష్టాస్త్రము సంధించిన ఒక 
bea 
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ఆ నా. ఛేదించెను. 

*క్రమవంతుడైన లక్ష్మణుడు ఐంద్రాస్ర్రము త్రో _ 

మూ. ఐషీకం నిహతం దృష్టా S కుమారో రావణాత్మజః, . 

_ దూమ్మ్యేనాప్త్రేణ సంక్రుర్లో యోజయామాస సాయకమ్. 9) 
"ర అ కుమారః “కుమారుడైన, రావణాత్మజః=అతికాయుడు, ఐ షీకమ్*. 
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ఐషీకమును, నిహతమ్= కొట్టబడిన దానినిగా, దృష్ట్వాా=చూచి, సంక్రుద్ధఃాకో 

పించినవాడై, సాొయకమ్= =బాణమును, యామ్యేనాయ వే వతాకమైన, అస్తేణ= 

అస్త్రముతో, యోజయామాస=కూర్చెను. 

తా. ఆ ఐషీకాస్త్రము భగ్నమగుట చూచి, యువకుడైన ఆ 
అతికాయుడు చాల కోపించి బాణమునందు యామ్యాస్త్రమును కూర్చెను.92 

మూ. తతస్తదస్త్రం చిక్షేప లక్ష శ్రణాయ నిశాచరః, 
అంది యి లు 

వాయవ్యేన తదసిత్రేణ నిజఘాన స లక్ష్మణః 93 

ప్ర. అ. తతణాఅటు పిమ్మట, నిశాచరః=రాక్షసుడు, తత్=ఆ, అస్త్రమ్=లఅ స్త్ర, 

మును, లక క్ష్మణాయైాలక శ్రణునకు, చిక్లేప=విసిరెను. సః లక క్ష్మణాలఆ లక క్ష్కణుదు, 

తత్ =దానిని, వాయవ్యేన అస్ల్రేణావాయవ్యాస్త్రముచేత, నిజఘాన= క్" ర్హైను. 

తా. పిమ్మట అతికాయుడు ఆ అస్త్రమును లక్ష క్రశణానిమీద 

ప్రయోగించెను. లక్ష్మణుడు దానిని వాయవ్యాస్త్ర, స్త్రముతో కొట్టివేసె 93 

మూ. _అథైనం శరధారాభిర్దారాభిరివ తోయదః, 

అభ్యవర్షత సంక్రుద్దో లక్ష్మణో రావణాత్మజమ్. 94 

ప్ర. అ. అథ=అటు పిమ్మట, లక క్మణజాలక్ష శ్రైణుడు, సంక్రుద్ధః= =కో పించిన 

వాడై, ఏనమ్=ఈ, రావణాత్మజమ్= అతికాయుళ్లి, తోయదః= మేఘము, ధారాభిః 

ఇవ=జలధారలచేత వలె, శరధారాభిః=బాణధారలచేత, అభ్యవర్షత=వర్షించెను. 

తా. పిమ్మట కోపించిన లక్ష్మణుడు ఆ అతికాయుని మీద మేఘము 

జలధారలు కురిపించినట్లు బాణధారలు కురిసించెను. 94 

మూ. తే౭_తికొయం సమాసాద్య కవచే వజభూ షితే, 

భగ్నాగ్రశల్యాః సహసా పితుర్పాణా మహీతలే. 95 

ప్ర అ తే బాణాః=ఆ బాణములు, అతికాయమ్= అతికాయుళ్లి, 

సమాసాద్య=పొంది, వజభూ షీతే= =వజములచేత అలంకరించబడిన, కవచే= =కవచ 

మునందు, భగ్నాగశల్యాజావిరిగిపోయిన చివరి ములుకులు గలవై, సహసా=వెంటనే, 

మహీతలే=నేలమీద, పేతుః=పడిపోయినవి. 

తా. ఆ బాణములు అతికాయుణ్ణి సమీపించి ఆతని వజాలంకృతమైన 

కవచముమీద పడి, చివరనున్న ములుకులు విరిగిపోగా నేలమీద పడిపోయినవి. 

మూ. తాన్ మోఘానభిసం ప్రేక్ష లక్ష్మణః పరవీరహా, 

అభ్యవర్షత బాణానాం సహ్మసేణ మహాయశాః. 96 



ప్ర. అ. పరవీరహా= =శత్రువీరులను సంహరించువాడు, మహాయశాః=గొప్ప 

కీర్తి గలవాదు అయిన, లక క్షణ లక క్ష్మణుడు, తాన్ =వాటిని, మోఘాన్ = =వ్యర్థ మైన 

వాటినిగా, అభిసంప్రక్ష ఫైచూచి, బాణానామ్= =బాణములయొక్క, సహగ్రేణా 

హప్రముచేత, అభ్యవర్షత=వర్షించెను. 

శా. శృత్రువీరసంహారకుడు, మహాకీర్తిశాలీ అయిన లక్ష్మణుడు ఆ | 

బాణములు వ్యర్ధ మైపోవుట చూచి మరల వెయ్యి బాణములు వర్షించెను. 96 

మూ స వృష్యమాణో బాణా ఖురతికాయో మహాబలః, 

అవధ్యకవచః సంఖ్యే రాక్షసో నైవ వివ్యథే. 9! 

పః ఆ. బాణా మైళాబాణసముదాయములచేత, వృష్యమాణఃావర్షింపబడు 

చున్న, మహాబలః=గొప్ప బలము గల, అవధ్యకవచఃాఛేదింప శక్యముక్షాని కవచముగల, 

సః=ఆ, రాక్షసఃరాక్షసు డైన, అతికాయః=అతికాయుడు, సంభ్యయుద్ధమునందు 

న వివ్యథవ్యథ చెందలేదు. 

తా, మహాబలశాలియైన ఆ రాక్షసుడైన అతికాయుడు బాణముల 

సముదాయము తన మీద వర్షముగా పడుచున్నను ఆతని కవచము 

చేదించకకముకాని దగుటచే వ్యథ" చెందలేదు. 97 

శరం చాశీవిషాకారం లక క్మణాయ వ్యపాసృజత్ , 

స తేన విద్దః సౌమిత్రిర్మర్మ దేశే శరేణ హ, 9 

_ ముహూర్తమాత్రం నిసంజో శ హ్యభవ చృత్రుతాపనః. 

: ప్ర అ. ఆశీ విషాకారమ్= =సర్పమువంటి ఆకారము గల, శరమ్ాబాణముును, 

లక్ష దా శ్రైణునకు, వ్యపాస్ఫజత్=విడచెను. మర్మదేశే=మర్మ ప్రదేశము 
నందు, తేన శరణ=ఆ బాణముచేత, విద్దాకొట్టబడిన, శత్రుతాపనః=శత్రువులను 

పీడించు, సః సౌమ్మిత్రిణఆ లక్ష క్ష్మణుడు, ముహూర్తమాత్రమ్= =ముహూర్తకాలము 

మాత్రను ససంజ్ఞఃా =సంజ్ఞ లేనివాడు, అభవత్ = ఆయెను, 

| తా న. అతడు లక్ష్మణునిపై సర్పము వంటి ఒక బాణమును 

[ఏం నాగించె ను. శత్రు! పీడకుడైన గా క్కణుడు. ఆ బాణము మర్మప్ర దేశము నందు 

-. కగు! సేత. ముహూర్తకాలము పాటు. సంజ్ఞ కోలో ఎయెను. 98 

మౌ క తతః సంజ్ఞామంపాలభ్య చతుర్భిః పాయకోత్త మైః, 99 | 

“నిజఫూన హయాన. స ఖే సారథిం చ మహాబలః, j 

త్వా. శరవర్షై రరిందమః. 100, 
పిమ్మట, మహాబలఃగొప్పబలముగల, అరిం 
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దమః=శత్రుసంహారకుడైన లక క్ష్మణుడు, సంజ్ఞామ్= =సంజ్ఞను, ఉపాలభ్య=పాంది, 

శరవ రైళాశరవర్షములచేత, ధ్వజస్య= ధ్యజముయొక్క, ఉన్మథనమ్= చేదనమును, 

కృతో =చేసి, " చతుర్భిణానాలుగు, సాయకో త్త మై శేష్ణములైన బాణములచెత, 

సంఖ్యే= =యుద్ద్రమునందు, సారథిమ్=సారథిని, హయాన్ =గుజ్జములను, నిజఘాన= 

చం పను. 

తొ మహాబలశారీ, శత్రుసంహారకుడూ అయిన ఆ లక్ష క్ష్మణుడు 

కొంతసేపటికి సంజ్ఞ పొంది, బాణములు వర్షించి, భామను పడగొట్టి, నాలుగు 

బాణములచేత గుట్టములను, సారథిని చంటేవేసె "౦9, 100 

మూ. అసంభ్రాన్తః స సౌమిత్రిస్తాన్ శరానభిలక్షి తాన్, 

ముమోచ లక్ష శల బాణాన్ వధార్థం తస్య రక్షసః. 101 

ప్ర అ. సౌమి(త్రిః=సుమిత్రాపుత్రు డైన, సః లక్ష్మణః=ఆ లక్ష్మణుడు, 

అసంభ్రాన్తః=కంగారుపడనివా డై, అభిలక్షితాన్ =సరిగా గుర్తు చూడబడిన, తాన్ 

శరాన్ =ఆ బాణములను, తస్య రక్షసః=ఆ రాక్షసునియొక్క, వధార్థమ్=వధ కొరకు, 

ముమోచ=విడచెను. 

తా. సుమిత్రాపుత్రుడైన ఆ లక్ష్మణుడు ఏ మాత్రము కంగారుపడక, 
సరిగా గుర్తు చూచి, ఆ బాణములను ఆ రాక్షసుని చంపుటకై ప్రయోగించెను. 

(96-99 శోకాలు కొన్ని ప్రతులలో లేవు.) 101 

మూ. న శశాక రుజం కర్తుం యుధి తస్య నరోత్తమః, 
అధథైనమభ్యుపాగమ్య వాయుర్యాక్యమువాచ హా. 102 

ప్ర. అం నరోత్తమః=నరులలో ఉత్తముడైన లక క్ష్మణుడు, యుధి= యుద్దము 

నందు, తస్య వానికి, 'రుజమ్=బాధను, కర్పుమ్= చేయుటకు, న శశాక=సమర్జుడు 

కాలేదు. అథ=అటుపిమ్మట, వాయుఃవాయువు, ఏనమ్=ఇతనిని, ఉపాగమ్య=ైస 

మీపించి, వాక్యమ్=వాక్యమును, ఉవాచ హాపలికెను. 

తా. లక్ష్మణుడు యుద్ధమునందు ఆ అతికాయునకు ఏమాత్రము 

బాధ కలిగించజూలకపోయెను. అప్పుడు వాయుదేవుడు ఆతని వద్దకు వచ్చి 

ఇట్లు చెపె పెను. 102 

మూ, బ్రహ్మదత్తవరో 4 హ్యేష అవధ్యకవచావృతః, 

బ్రా హ్మేణాస్ల్రేణ భిన్వేన మేష వధ్యో హ్ వాన్యథా, 103 

అవధ్య ఏష హ్యన్యేషామ స్రాణాం కవచీ బరీ. 

ప్ర. అ. బ్రహ్మదత్తవరః=బహ్మచేత ఇవ్వబడిన వరముగల, ఏషణాఇతడు, 
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ఆవధ్యకవచావృతఃా ఛేదింపశక్యము కాని కవచముచేత కప్పబడినవాడు. ఏనమ్ 

వీనిని, బ్రా హ్మేణ అస్ త్రేణ=బ్రహ్మాస్త్రముచేత, భిన్ది=భేదించుము. ఏషః=ఇతడు, 

అన్యథా=మరియొక విధముగా, వధ్యః౭చంప శక్యమైనవాడు, న=కాడు, 

కవచీ=కవచముగల, బలీ=బలవంతుడైన, ఏషఃణాఇతడు, అన్యేషామ్=-ఇతరములైన, 

అ స్రాణామ్=అ స్ర్రములకు, అవధ్యః=చంపశక్యము కానివాడు. 

తొ. ఇతడు (బ్రహ్మవలన వరములు పొందినవాడు. ఛేదింప శక్యము 
కాని కవచముచేత కప్పబడి ఉన్నాడు. వీనిని బ్రహ్మాస్త్రముచేత ఛేదించుము. 
మరొక విధముగా ఇతనిని చంపుటకు శక్యము కాదు. కవచమును ధరించిన 

బలశాలియైన ఇతనిని ఇతరఅ స్త్రములచే చంప శక్యము కాదు. 103 

మూ. తతస్తు వాయోర్వచనం నిశమ్య 

...._ పౌమిత్రిరిన్లాప్రతిమానవీర్యక 
పమాదధే బాణమథోగ్రవేగం 

తద్రాహ్మమ స్ర్రం సహసా నియుజ్య. 104 

ప్ర. అ. తతణాలఅటుపిమ్మట, ఇన్లప్రతిమానవీర్యః=ఇంద్రునితో సమౌ 
_ నమైన పరాక్రమము గల, సౌమిత్రిఃలక్ష్మణుడు, వాయోః=వాయువుయొ క, | 

నచనమ్=వచనమును, నిశమ్యావిని, అథా పిమ్మట, తత్ =ఆ, బాహ్మమ్ అ స్ర్రమ్= 

బహ్మాస్త్రమును, సహసా=శీఘ్రముగా, నియుజ్య= కూర్చి, ఉగవేగమ్= =ఉ(గ్రమైన 

గము గల, బాణమ్ాబాణమును, సమాదధే=సంధించెను. 

తా పిమ్మట ఇం|దుని వంటి పరాక్రమము గల అక క్కణుడు. 

వాయువు మాటలు విని, వెంటనె ఆ (బ్రహ్మో స్త్రమును కూర్చి భయంకరమైన 

వేగము. గల బాణమును సంధించెను. 104 

మూ. తస్మిన్ వరాప్త్రే. తు నియుజ్యమానే 

హొమి(త్రిణా బాణవరే శిత్యాగ్ 

" వభశ్చ తత్రౌస రరాస చోరీ. 
105 

ప్ర. అ. సౌమిత్రిణా=లక్ష క్ష్మణునిచేత, శిత్మాగే= =వాడియైన అగభాగము 
గల, బాణవరే- శేష్టమైన బాణమునందు, తస్మిన్= ఆ, వరాస్త్రే= శేష్ణమైన 

అస్త్రము, నియుజ్యమా సాకూర్చబడుచుండగా, దిశః చ దిక్కులు, దసర మహా 
(గ్రహా = చంద్రసూర్య! హములు, నభశ్చ=ఆకాశము, తత్రాసా భయపడెను. ఊరీ 
చాభూమి. కూడ, + రరాహార్యనిచ పెను 

స్ట్ తా ~Ooక క్ష్మణుడు వాడియైన అగ్రభాగము గల ఆ (శ్రేష్టమైన 
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బాణముమీద (శ్రేష్టమైన ఆ (బ్రహ్మాస్ర్రమును కూర్చుచున్నప్పుడు దిక్కులు, 
చంద్రుడు, సూర్యుడు, మహాగ్రహములు, ఆకాశము భయపడినవి. భూమి ధ్వని 

చేసినది. 105 

మూ, తం బ్రహ్మణో ౬స్త్రేణ నియుజ్య చాసే 

శరం సపుజ్ఞం 'యమదూతకల్పమ్, 

సౌమిత్రిరిన్హారిసుతస్య తస్య 

ససర్హ బాణం యుధి వజకల్పమ్. 106 

ప్ర. అ. సౌమిత్రిణాలక్ష్మణుడు, సపుజ్ధ మ్=పొన్నుతో కూడిన, యమదూతక 

ల్పమ్=యమదూతతో సమానమైన, తం శరమ్=ఆ బాణమును, చా పే=ధనస్సునందు, 

బ్రహ్మణః అస్ త్రేణాబహ్మాస్త్రముతో, నియుజ్య=కూర్చి, వజకల్పమ్=వజ్రాయుధము 

వంటి, బాణమ్=బాణమును, తస్య=ఆ, ఇన్హారిసుతస్య=రావణుని కుమారునకు, 

ససర్హ=విడచెను. 

తా లక్ష్మణుడు గట్టి పొన్ను గల, యమదూతవంటి ఆ బాణ 

మును బ్రహ్మాస్త్రముతో ధనస్సుపై కూర్చి, వజాయుధమువంటి ఆ బాణమును 

అతికాయునిపై ప్రయోగించెను. 106 

మూ. తం లక్ష్మణోత్స ఎప్పవివృద్ర వేగం 

సమాపతన్తం శ్వసనోగ్రవేగమ్, 

సుషర్గవజోత్త మచిత్రపుజ్ఞం 

తదాతికాయః సమరే దదర్శ. 107 

ప్ర అ. తదా=లఅప్పుడు, లక్ష్మణోత్స ఎప్పవివృద్ధ వేగమ్=లక్ష్మణునిచేత 

ప్రయోగింపబడినది, వృద్ధిపొందిన వేగము గలది అయిన, శ్వసనో(గ్రవేగమ్= 

వాయువు వలె ఉగ్రమైన వేగము గల, సుషర్దవజ్రోత్త మచి త్రపుజ్బమ్ =మంచి 

రెక్కలు గలది, ఉత్తమమైన వజములచేత విచితమైన పొన్నుగలది అయిన, 

సమౌాపతన్తమ్=వచ్చు చున్న, తమ్= ఆ బాణమును, అతికాయః=అతికాయుడు, 

సమరే=యుద్దమునందు, దదర్శ=చూచెను. 

తా. లక్ష్మణుడు (ప్రయోగించిన ఆ బొణము వృద్ధి పొందిన వేగముతో, 

వాయువేగముతో వచ్చుచుండెను. దాని పొన్నుకు మంచి రెక్కలు కట్టబడి 

యుండెను. అ (పొన్ను) ఉత్తమమైన వజములఇత చిత్రవర్గమై ఉండెను. అట్ట 

బాణమును అతికాయుడు చూచెను. 107 

మూ. తం (ప్రేక్రమాణః సహసాతికాయో 

జఘాన బాథైర్నిశితైరనే కై, 
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స సాయక కస్తస్య సుపర్గవేగ 

స్తథాతివేగేన జగామ "హీర సమ. 108 

ప్ర. అ. అతికాయజఅతికాయుడు, తమ్=ఆ బాణమును, ప్రేక్ష 

మాణజచూచుచు, సహసా=వెంటనే, అనేకైజ అనేకములైన, నిశితైః౭వాడయైన, 

బాణైణాబాణములచేత, జఘాన=కొ ట్టను. 'సుపర్ణవేగః=గరుత్మంతునివంటి వేగము 

గల, తస్యాలక్ష్మణునియొక్క, సః సాయకః=ఆ బాణము, తథాాఅట్ను 

అటివేశేన వాల డత, పార్శ ఇమ్ెఆతని సమీపమును, జగామా పొందెను, 

“తా. అతికాయుడు ఆ బాణమును చూచి అనేకములైన వాడిరపైన 

బాణములతో వెంటనే దానిని కొట్టను. గరుత్మంతునివంటి 'వేగముగల ఆ 

బాణము. గొప్ప వేగముతో ఆతని దగ్గరకు వెళ్లెను. 108 

మూ తమాగతం' (పక్ష s తదాతికాయో బాణం ప్రదీప్తాన్తలకాలకల్పమ్, 

జఫఘూనశ క్ష్ క్ష్యేబుష్టై షిగదాకుఠా రైః శూలైః శరైశ్చాప్యవిపన్న చేష్ట: 109 

Wa అ, ప. తదా- అపుడు అతికాయః=అతికాయుడు, ప్రదీప్తాన్తకకాలకల్పమ్ 

తా. అతికాయుడు తనమీదకు వచ్చిన, 'ప్రజ్వలించుచున్న, 'యుమునితోను, 

 మృత్యుదేవతతోను సమానమైన' .ఆ బాణమును చూచి, చేష్టలలో ఏమాత్రము. 
కంగారు లేనివాడై దానిని _శక్తితోను, బుష్టితోను, గదతోను, కుఠారముతోను, 

శూ "ల వ తత్ ను, బాలి లతోను కొను. 109 

టె ఘాని. కృత్వా ఏ స శరో 2_గ్నిదీప్తః ఫి 

“గ హ్య ఈస్యెన కిరీటజుష్టం 

నుస్య శిరో జహార. 110 

అ త దా=అప్పుడు, అగ్నిదీప్త క=అగ్నివలె మండుచున్న, 

ఏ, అ తది గ్థ్రహౌజా అద్భుతమైన ఆకారము గల, తాని 

ఆయుధములను, మోఘాని=వ్యర్థమైనవాటినిగా, కృతా చే! . 
అతికాయః గాకకాయునియొక్భు. కిరీటజుష్టమ్=కిరీటము 

సహ్య గాంచి జహారాహరించెను. 
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గల ఆ ఆయుధముల నన్నింటినీ వ్యర్థములుగా చేసి ఆ అతికాయుని 

కిరీటాలంకృతమైన శిరస్సును (గహించి హరించెను. 110 

మూ. తచ్చిరః సశిర స్రాణం లక క్ష్మణేషుప్రమర్దితమ్, 

పపాత సహస భూమౌ శృజ్ఞం హిమవతో యథా. lll 

ప్ర. అ. లక క్ర ్మణేషుప్రమర్దితమ్=లక్ష శ్రైగుని బాణముచేత మర్రింపబడిన, 

సశిర స్రాణమ్= కిరీటముతో కూడిన, తత్=ఆ, శిరః=శిరస్సు, హిమవతః హిమవత్స 

ర్వతముయొక్క, శృజ్ణం యథా=శిఖరమువలె, సహసా=వెంటనే, భూమౌ=నేలమీద, 

పపొత=పడెను. 

తా. కిరీటముతో, శిరస్సును రక్షించు కవచముతో, కూడిన ఆ శిరసు 

లక్ష్మణుని బాణముచేత ఛేదింపబడినదై హిమవత్సర్వతశి ఖరము వలె వెంటే 

నేలమీద పడిపోయెను. 

మూ. తం భూమౌ పతితం దృష్ట్వా విక్షిప్తామృరభూషణమ్, 

బభూవుర్వ ్యథితాః సర్వే హతశేషా నిశాచరాః. 112 

ప్ర. అ. హతశేషాణాచంపబడగా మిగిలిన, సర్వే=సమస్తమైన, నిశా 
చరాః=రాక్షసులు, భూవమౌ= నేలమీద, పతితమ్=పడిన, విక్షిప్తామ్చురభూషణమ్ =వి 

సిరివేయబడిన వస్త్రములు అలంకారములు గల, తమ్=ఆతనిని, దృష్టా ౪=చూచి, 

వ్యథితాః=వ్యథచెందినవారు, బభూవుః=అయిరి. 

తా. వస్త్రములు, అలంకారములు దూరదూరముగా పడిపోగా నేలమీద 

(వాలిన ఆ అతికాయుళ్లి చూచి చావగా మిగిలిన రాక్షసులందరూ వ్యథ చెందిరి. 

మూ తే విష్ఞాముఖా దీనాః ప్రహారజనితశ్రమాః, 

వినేదురుచ్చెర్భహవః సహసా విస్వరైః స్వరైః. 113 

ప్ర అ. ప్రహారజనిత శ్రమాః=యుద్దముచేత పుట్టంపబడిన శమ గల, 

విషల్ఞాముఖాః= =దిగులుచెందిన ముఖములు గల, దీనాః=దీనులైన, బహవః=అనే 

కులైన, తే= =వాళ్ళు, సహసా= =వెంటనే, విస్వ దైః= =విపరీతమైన స్వరములు గల, 

స్వరైః=స్వరములతో, ఉచ్చెశాగట్టగా, వినేదుః= =ధ్యని చేసిరి. 

తా, యుద్దమునందు అలిసిపోయి దిగులు చెందిన ముఖములలో. 

దీనులైన ఆ రాక్షసులు "చాలమంది వంటనే విపరీతస్వరముతో కూడన ధ్వనులు 

చేసిరి. 13 

మూ. తతస్తత్సరితో యాతా నిరే పేక్షా నిశాచరాః, 

పురీమభిముఖా భీతా ద్రవన్హో “నాయకే హతే. 114 
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పై అ. నాయకే=నాయకుడు, హతే=చంపబడివాడగుచుండగా,. 

ల 

- యుద్ధమునందు ఆసక్తి లేనివారై, పురీమ్=పట్టణమును గూర్చి, అభిముఖాః= 
అభిముఖులై, (ద్రవన్తః=పారిపోవుచున్నవారై, తత్సరితః=ఆ నగరము నలువైపులా, 

యాతాః= వెళ్ళిరి. 

తా. తమ నాయకుడు మరణించగానే ఆ రాక్షసులు భయపడి, 
యుద్ధమునందు కోరిక లేనివారై, నగరమునకు అభిముఖముగా ఆ నగరము 
నలువైపులా పరుగెత్తుచు వెళ్ళిరి. 114 

మూ. ప్రహర్షయుక్కా బహవస్తు వానరాః 
| ప్రఫుల్లపద్మప్రతిమాననాస్తడా, 

అపూజయన్ లక్ష్మణ మిష్టభాగినం 

హతే రిపౌ భీమబలే దురాసదే. 115 

ప్ర అ. భీమబలే-భయంకరమైన బలము గల, దురాసదే=ఎదిరింప 
శక్యము కాని, రిపౌ=శత్రువు, హతే= చంపబడినవాడగుచుండగా, తదా=ల 
ప్పుడు, బహవః=అనేకులైన, వానరాః=వానరులు, ప్రహర్షయుక్తా కా సంతోషముతో 
కూడినవారై, ప్రపుల్లపద్మప్రతిమాననాః=వికసించిన పద్మములతో సమానములైన 
ముఖములు గలవారై, ఇష్టభాగినమ్=ఇష్టమును పొందిన, లక్ష్మణమ్లక్ష్మణుని, 

అపూజయన్ =పూజించిరి. 

తా. భయంకరమైన బలము గల, ఎదిరింప శక్యముకాని శత్రువును 

చంపిన పిమ్మట వానరులందరు సంతోషించుచు, వికసించిన పద్మములవంటి 

ముఖములతో, కోరిన జయమును సంపాదించిన లక్ష్మణుణ్ణి పూజించిరి. 115 

మూ. అతిబల మతికాయమభ్రకల్పం 
యుధి వినిపాత్య స లక్ష్మణః ప్రహృష్టః, 

త్వరితమథ తదా స రామపార్శ సి 

కపినివహైశ్స్చ సుపూజితో జగామ. 116 

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే ఆదికావ్యే యుద్ధకాజ్జే ఏకసప్తతితమః సర్గః. 

ప్రై అ. సః లక్ష గణాల లక్ష్మణుడు, తదా=అప్పుడు, అతిబలమ్ =గొప్పు 
బలము గల, అభకల్పమ్మేఘముతో సమానుడైన, అతికాయమ్=అతికా 

_యుళ్లి, యుధి-యుద్ధమునందు, వినిపాత్య=పడగొట్టి, ప్రహృష్టణాసంతో షించిన 

వొడై, కపినివహైణావానరసముదాయములచేత, సుపూజితః=పూజింపబడినవాడై, 
_అథాఅటుపిమ్మట, త్వరితమ్=శీఘ్రముగా, రామపార్శ్యమ్=రాముని సమీపమును, 
_జగామ=పొందెను. 
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తా, అప్పుడు లక క్ష్మణుదు గొప్పు బలము గల, మేఘము 

వంటి అతికాయుణ్ణి యుద్దములో సంహరించి, సంతోషించుచు, వానరులందరు 
పూజించుచుండగా, శీఘ్రంగా రామునివద్దకు వెళ్లెను. 116 

“బాలానందినిో అను (శ్రుమ్యదామాయణాం(ధవ్యాఖ్యానమునందు 

యుద్దకాండలో డెబ్బది ఒకటవ సర్గ సమాప్తము. 



అథ ద్విసప్రతితమః సర్గః 

[ రావణుడు చింతాక్రాంతుడై, “సావధానచిత్తులై నగరమును రక్షి ంపుడు! 
అని రాక్షసులను ఆదేశించుట.] 

మూ. అతికొయం హతం శ్రుత్వా లక్ష్మణేన మహాత్మనా, 

ఉద్వేగమగమద్రాజా వచనం చేదమబ్రవీత్ . l 

ప్ర. ఆ, మహాత్మనాామహాత్ము డైన, లక క్షణేనాలక్ష్మణునిచేత, ఆతికొ 

యమ్= అతికాయుళ్లి, హతమ్= చంపబడినవానినిగా, శుత్వాావిని, ఠాజా=రాజు, 

ఉద్వేగమ్=భయమును, అగమత్ =పొందెను. ఇదమ్=-ఈ, వచనమ్=వచనమును, 

అబ్రవీత్ చ=ప పలికెను కూడ. 

తా. మహాత్ముడైన లక్ష్మణుని చేతిలో అతికాయుడు మరణించినట్లు 
విని రావణుడు భయము చెంది ఇట్లు పలికెను. a 

మూ. ధూమ్రాక్షః పరమామర్షి సర్వశస్త్ర, భృతాం వరః, 

అకమ్సనః (ప్రహస్త శ్చ కుమృకర్ణస్త థైవ చ. 2 

ఏతే మహాబలా వీరా రాక్షపా యుద్ధకాజ్ క్షిణ:, 

జేతారః పరా పైన్యానాం పరైర్నిత్యాపరాజితా:. 3 

సపైన్యాస్తే హతా వీరా రా మేణాక్షిష్షకర్మణా, 

రాక్షసాః సుమహాకాయా నానాశస్త్రవిశారదాః. 4 

అన్యే చ బహవః శూరా మహాత్మానో నిపాతితాః. 

ప్ర అ, అక్తిషకర్మణా= శ్రమలేని పని గల, రామేణ=రామునిచేత, 

ధూమాక్ష=ధూ(మాక్సుడు, పరమాముర్దీ= గొప ప్ప కోపము గల, సర్వశస్త్ర, భృతామ్= 

అందరు. శస్త్రధారులలోను, వరః= =శ్రేషడైన, అకమృనఃఅకంపనుడు, ప్రహస్తశ్చా 

' ప్రహస్తుడు, తథైవ చామరియు, కుమ్భక్యర్ణః౭కుంభకర్ణుడు, మహాబలాః=గిప్పు 

బలము గల, వీరాః=వీరులైన, రాక్షసాఃరాక్షసులు, యుద్ధకాంక్షిణః:౭యుద్ధమును 

కోరువారు, పరస సైన్యానామ్=శత్రు సైన్యములకు, చేతారః= -జయించువారు, పేరైక=ప 

రులచేత, ని నిత్యాపరాజితాః= ఎన్నడూ పరాజయింపబడని, స పైన్యాః= "సైన్యములతో 

కూడిన, తే వీరాః=ఆ వీరులు, హతాః౭చంపబడినారు. సుమహాకాయాః=చాల పెద్ద 
శరీరములు గల, నానాశస్త్రవిశారదాః =అనేకవిధములైన, ఆయుధముల యందు 
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నేర్పుగల, మహాత్నానః=మహాత్ములైన, అన్యే=ఇతరులైన, బహవః=చాలమంది, 

శూరాః=శూరులు, వినిపాతితాః=పడగొట్టబడినారు. 

తా. (శమపడకుండా కార్యములు చేయు రామునిచేత ధూమాక్సుడు, 

చాల కోపము గలవాడు, ఆయుధధారులందరిలోను (శ్రేష్టుడు అయిన అకంపనుడు, 

ప్రహస్తుడు, కుంభకర్ణుడు చంపబడినారు. _ వీళ్ళందరూ మహాబలవంతులైన ' 

వీరులైన రాక్షసులు; యుద్రమునందు ఆసక్తిగలవారు; పరసైన్యమును జయిం 

చినవారు; ఎన్నడూ పరులచేత జయింపబడనివారు; వీళ్ళు సైన్యములతో స 
చంపబడినారు. పద్ద శరీరములు కలవారు, అనేకవిధము లైన అదు 

ప్రవీణులు, శూరులు అయిన మహాత్ములైన ఇతరరాక్షసులు కూడ చంపబడినారు. 

2-4 

మూ. ప్రఖ్యాతబలవీర్వేణ పుతేణేన్తుజితా మము, 5 

తౌ భ్రాతరౌ తదా బద్దౌ ఘోరైర్హత్తవరైః శరైః, 

ప్ర, అ. ప్ర్యాతబలవీల్యేణాప్ర ప సిద్ధమైన బలపరాక్రమములు గల, మమ 

పుత్రేణ=నా పుత్రుడైన, ఇన్హుజితా=ఇం గ్రీజిత్తుచేత, తదా=ఆనాడు, ఘోరైః= 

భయంకరములైన, దత్తవర8=ఇవ్వబడిన వరములు గల, శరై=ాబాణములచేత, 

తౌ=ఆ, భాతరౌ= =సోదరులు, బద్దౌ= కట్టబడిరి. 

తా. ప్రసిద్ధమైన బలపరాక్రమములు గల నా కుమారుడైన 

ఇంద్రజిత్తు, ఆనాడు, సోదరులైన ఆ రామలక్ష్మణులను వరముచేత పొందబడిన 

భయంకరములైన బాణాలతో “బంధించినాడు. ర్ 

మూ. యన్న శక్యం సురైః సర్వేరసు రైర్వా మహాబలః. 6 

మోక్తుం తద్ బన్హనం ఘోరం యక్ష గన్లర్వపన్న గై; 

తన్న జానే ప్రభావైర్వా మాయయా మోహనేన వా. 7 

శరబన్నాద్విముక్కె తౌ (భాతరౌ రామలక్ష్మణ. 

ప్ర. అ. యత్=ఏది, సర్వై =సమస్తమైన, _సురైఃసురులచేతగాని, 

మహాబలైః= =గ్ిప్పు బలముగల, అసురైర్వా్అసురులచేత కొని, యక్ష గన్హర్వపన్న గై= 

యక్షలచేతను, గంధర్వులచేతను, పన్నగులచేతను గాని, మోక్తుమ్= వీడ్పించుటకు, 

న శక్యమ్= శక్యము కాదో, తత్=ఆ, బన్హనమ్= బంధనము, ఘోరమ్= భయంక 

రమైనది. శరబన్హాత్ = అట్టి శరబంధమునుండి, (భాతరౌ=సోదరులైన, తౌ=ఆ, 

రామలక క్షృణా=రామలక్ష ్ మణులు, ప్రభావైః వా=ప్రభావములచేతనో, మాయయా=మా 
యచేతనో, మోహనేన వా= =మోహింపచేయుటచేతనో, విముకె =విడి పింపబడినారు. 

తత్ =దానినిి న జానే=ఎరుగను. 



00. శ్రీమద్రామాయణము 

తా. భయంకరమైన ఆ శరబంధమును అందరు దేవతలు గాని, గొప్ప 

బలము గల అసురులు గాని, యక్షగంధర్వపన్నగులు గాని విడి పింపజాలరు. అట్టి 

ఆ శరబంధమునుండి సోదరులైన రామలక్ష్మణులు ప్రభావముచేత విడిపించు 

"కొన్నారో, మాయచేత విడిపించుకొన్నారో, మోహింపచేసి విడిపించుకున్నారో 
నాకు తెలియుటలేదు. 6, 

మూ. యే యోధా నిర్గతాః శూరా రాక్షసా మమ శాసనాత్, 

తే సర్వే నిహతా యుద్దే వానరైః సుమహాబలైః. 

ప్ర. అ. మమైానాయొక్క, శాసనాత్ =ఆజ్ఞవలన, యే=ఏ, శూరాః=హూరు 

లైన, యోధాణాయోధులైన, రాక్షసాఃరాక్షసులు, నిర్ణతాః౭బయలుదేరి వెళ్ళినారో, 

తే సర్వేవాళ్ళందరూ, యుద్దైయుద్దమునందు, సుమహాబలైజచాల గొప్ప 
బలము గల, వానరైః=వానరులచేత, నిహతాః=చంపబడినారు. 

తా. నా ఆజ్ఞ ప్రకారము యుద్దానికి వెళ్లిన శూరులైన రాక్షసయోగు 
అందరినీ గొప్పు బలము గల వానరులు చంపివేసినారు. . 

మూ. తం న పశ్యామ్యహం యుద్దే యో౭_ద్య రామం సలక్ష గ్యకంమ్,9ీ | 
నాశయేత్సబలం వీరం ససుగ్రీవవిభీషణమ్. 

ప్ర. అ. అద్య=ఇప్పుడు, యఃఎవడు, యుద్దేయుద్దమునందు, 
' పలక్ష్మణమ్=లక్ష్మణునితో కూడిన, సబలమ్=సైన్యముతో కూడిన, _ ససు(గ్రీవ 
' విభీషణమ్=సుగగ్రీవవిభీషణులతో కూడిన,  వీరమ్=వీరుడైన, రామమ్=రాముల్లీ, 

నాశయేత్ =నశింపచేయునో, తమ్=అట్టివానిని, అహమ్=నేను, న పశ్యామాచూ 

తా. ఇప్పుడు యుద్ధములో రామలక్ష్మణులను, వారి “సైన్యమును, | 
సుగ్రీవవిభీషణులను చంపగలిగినవాడు ఎవ్వడూ నాకు కనబడుటలేదు. 9. 

మూ. అహో సుబలవాన్ రామో మహదస్త్రబలం చ ప్రై 10 

యస్య విక్రమమానాద్య రాక్షసా నిధనం గతాః 

... ప్ర అ. యస్య=ఏ రామునియొక్క, వికమమాపరాక్రమమును, ' 
ఆసాద్యాపొంది, రాక్షసాః= రాక్షసులు, విధనమామరణమును, గతాఃాపాొంది 

నారో, రామః=అట్టి రాముడు, సుబలవాన్ =గ్గ”ప్పు బలముగలవాడు. అస్తుబలం 

-. చ ఆతని అస్త్రబలము కూడ, మహత్ వెగిప్పది కదా.  అహో=ఎంత 

తా రాముని పరాక్రమముచేత రాక్షసులు నశించినారు. అహో! 
రాముడు ఎంత బలశాలి ! ఆతని అస్త్రబలము ఎంత గొప్పది 1౨౦ 
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మూ. అప్రమత్తెశ్చ సర్వత్ర గుల్మ రక్ష్యా పురీ త్వియమ్, ll 

అశోకవనికా చైవ యత్ర ఎతాభిరక్ష గతే. 
కలా ల 

ప్ర అ. ఇయమ్=ఈ, పురీ-పట్టణము, య్మత్రైఎక్కడ, సీతా= సీత, 

అభిరక్ష గలే=రక్షింపబడుచున్నదో, అట్టి, అశోకవనికా చైవ=అశోకవనము, గుల్మెః= 

"సైన్యములచేత (ఒకప్రదేశమునందున్న కొంతమంది సైనికుల సముదాయము 
గుల్మము) అప్రమత్తెః-ఏమరిపాటు లేనివారుగా ఉండి, సర్వత్రాఅంతటను, రక్ష్యా 

తు= రక్రించదగినద్. 

తా. గుల్మములలోని సైనికులందరు ఈ లంకానగరమును, సీత 
రక్తింపబడుచున్న అశోకవనమును అంతటా కూడ ఏమరిపాటు లేకుండ 

రక్షీంచుచుండవలెను. on 

మూ. నిష్క్ర్రమో వా ప్రవేశో వా జ్ఞాతవ్యః సర్వదైవ నః, 12 - 

యత్ర యత్ర భవేద్గుల్మస్తత్ర తత్ర పునః పునః 

ప్ర. అ. యత్ర య(త్ర=ఎక్కడెక్కడ, గుల్మకాగుల్మము, భవేత్ =ఉండునో, 

తత్ర తత్ర=అక్కడక్కడ, పునః పునః=మాటిమాటికి, సర్వ దైవాఎల్లపుడూ, నిష్క)మో 

వా=జనులు బైటకు వెళ్ళుట గాని, ప్రవేశో వా=లోనికి ప్రవేశించుట గాని, 

నః=మనకు, జ్ఞాతవ్యః=తెలియదగినది. 

తా. గుల్మములు ఎక్కడెక్కడ ఉన్నవో అక్కడ ఎవరు పురమునుండి - 

బైటకు వెళ్ళుచున్నారో, లోనికి ప్రవేశించుచున్నారో మనకు అన్నివేళలా పూర్తిగా 

తెలియవలెను. 12 
a 9 ba సం “an సన ల 

మూ, సర్వ్యతశ్వాఎ తిష్టథ్వం స్వెః స్వః పరివృతా బలెః, 13 

ద్రష్టవ్యం చ పదం తేషాం వానరాణాం నిశాచరాః. 

ప్ర, అ. నిశాచరాణారాక్షసులారా, క్! “సాతమ తమ, బలైః= సైన్య 

ములతో, పరివృతాః=కూడినవా ర, సర్వతః=అ ్న వైపులా, తిష్పధ్వమ్=ఉండండి. 

తేషామ్=ఆ, వానరాణామ్=వానరులయొక్క, పదమ్=సంచారము (సంకల్పము, 

(దష్టవ్యం చాచూడదగినది. 

తా. ఓ! రాక్షసులారా ! మీరు మీ సైన్యములతో అన్నివైపులా నిలచి 

ఉండి వానరుల సంచారమును ఆలోచనను కనిపెట్టుచు ఉండవలెను. 13 

అ జీ ఉల ఆప్టే థి. అ ణా ! 

మూ. ప్రదో ష్న వార్తరాత్రే వా ప్రత్యూషే వాపి సర్వశః కోడు 

నావజ్ఞా తత్ర కర్తవ్యా వానరేషు కదాచన, 
ద్విషతాం బలముద్యుక్తమాపతత్కిం ఫ్రం తథా. 15 
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ప్ర. అ. ప్రదోషే ౩ వా=సాయంకొలమునందు గాని, అర్హరాత్రే వా=అర్హరా 

త్రమునందు గాని, ప్రత్యూషే వాాప్రాతకాలమునందు గాని, ఫ్ర్వశ=అన్ని వేళలా, 

కదాచనాఎన్నడూ, తత్ర వానరేషు=ఆ వానరుల విషయమున, అవజ్ఞా=అనాదరము, 

న కర్తవ్యాచేయదగినదికాదు. ద్విషతామ్=శత్రువులయొక్క, బలమ్=ెా సెన్యము, 

ఉద్యుక్తమ్=-ఉద్యమించుచున్నదా, ఆపతత్ =వచ్చుచున్నదా, తథా=మరియు, స్థితమ్= 
నిలచి ఉన్నదా (చూచుచుండవలెను.) 

తా. సాయంకాలమునందుగాని, అర్దర్మాత్రమునందు గాని, ప్రాతఃకాల 

మునందు గాని అన్ని వేళలా అప్రమత్తులై ఉండవలెను. వానరుల విషయమున 

ఎన్నడూ అనాదర్భము చూపకూడదు. శత్రువుల సైన్యము యుద్దానికి 

ఉద్యమించుచున్నదో, దండెత్తి వచ్చుచున్నదో, నిలచి ఉన్నదో చూచుచుండవలిను. 

మూ. తతస్తే రాక్షసాః సర్వే (శ్రుత్వా లజ్కాధిపస్య తత్, 

వచనం సర్వమాతిష్టన్ యథావత్తు మహాబలాః. 16. 

ప్ర. అం తతః=అటు పిమ్మట, మహాబలాః= =గ్ప్పు బలము గల, సర్వేస. 

మస్తమైన, తే రాక్షసాః=ఆ రాక్షసులు, లజ్బాధిపస్య=రావణునియొక్క, తల్ =ఆ, 

వచనన్= =వచనమును, శ్రుత్వాచవిని, సర్వమ్=దాని నంతను, ఆతిష్టన్ = =చేసిరి. 

తా మహాబలశాలులైన ఆ రాక్షసులందరూ రావణుని మాటలు విని 

ఆతని ఆజ ప్రకారము చేసిరి. 16 

మూ. స తాన్ సర్వాన్ హి సందిశ్య రావణో రాక్షసాధిపః, 

మన్యుశల్యం వహన్ దీనః ప్రవివేశ స్వమాలయమ్. 17 

శ్రీమద్రామాయణము 
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ప్ర అ. సభజాఆ, రాక్షసాధిపః=రాక్షస సప్రభువైన, 
రావణః=రావణుడు, 

తాన్= =వాళ్ళను, సర్వాన్ =అందరినీ, సందిశ్యాఆబ్జ్టాపించి, మన్యుశల్యమ్=దుఃఖ 

శల్యమును, వహన్=ధరించుచు, దీనాదీనుడై, స్వమ్= తనదైన, ఆలయమ్= 
గృహమును, ప్రవివేశ= ప్రవేశించెను. 

లొ రాక్షసరాజైన రావణుడు ఆ రాక్షసులను ఆ విధముగా ఆజ్ఞా పించి, 

దుఃఖమనే శల్యముతో బాధపడుచు, దీనుడై తన్ గృహములో ప్రవేశించెను. 17 

మూ. తతః స స సందీపితకోపపహ్ని 

" ర్షిశాచరాణామధిపో మహాబలః, 

. తదేవ పుత్రవ్యసనం విచిన్త యన్ 

: ముహుర్ముహుశ్చేవ తదా వ్యనిఃశ్వసత్. 18 

. - ఇత్యార్షే ( శ్రీమద్రామాయణే ఆదికావ్యే యుద్దకాణ్చే ద్విపప్తతితమః సర్గః. 
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ప్ర అ తతః=అటు పిమ్మట, మహాబలః=గొప్పు బలము గల, 

నిశాచరాణామ్=రాక్షసులయొక్క, అధిపః= ప్రభువు, సందీ పితకోపవ హ్నిః=ప్రజ్యలిం 

పచేయబడిన, కోపాగ్ని కలవాడై, తత్=ఆ, పుత్రవ్యసనమ్ ఏవా పుత్రవ్యసనమునే, 

విచిన్రయన్=ఆలోచించుచు, తదా=అప్పుడు, ముహుః ముహుః=మాటిమాటికి, 
వ్యనిఃశ్వసత్ =నిట్టూర్చెను. 

తా. అప్పుడు మహాబలశాలియైన రావణుడు కోపాగ్నితో మండిపడుచు, 

ఆ పుత్రవ్యసనమును గూర్చియే ఆలోచించుచు మాటిమాటికి నిట్టూర్చెను. 18 _ 

“బూలానందిని” అను శ్రీమదామాయణాంధవ్యాఖ్యానమునందు 
యుద్దకాండలో డెబ్బది రెండవ సర్గ నమావ్తము. 



అథ త్రిసప్రతితమః సర్గః 
hy 

[ఇం|దజిత్తు (బహ్మో స్త్రమును (ప్రయోగించి రామలక్ష శైలులను వొనర సైన్య 

మును మూర్భ చెందించుట.] 

మూ. తతో హతాన్ రాక్షసపుజ్ఞవాంస్తాన్ 

దేవాన్తకాదిత్రిశిరోతికాయాన్, 

రక్షోగణాస్తత్ర హతావశిష్టా 

స్తే రావణాయ త్వరితాః శశంసుః. 1 

ప్ర. అ. తతణలఅటుపిమ్మట, తత్ర=అక్కడ, హతావశిష్టాఃా చంపబడగా 

మిగిలిన, తే=ఆ, రక్షోగణాః= రాక్షసగణములు, త్వరితాః=తొందరపడుచున్నవై, 

రాక్షసపుంగవాన్=రాక్షస శ్రేష్స లైన, తా తౌన్=ఆ, దేవాన్తకాదిత్రిశిరోతికాయాన్=దేవాం 

తకుడు మొదలైనవారినిి (త్రికిరస్సును, అతికాయుళ్లి, హతాన్= =చంపబడిన 

వారినిగా, రావణాయ=రావణునకు, శశంసుః=చెప్పినవి. 

తా. అప్పుడు చావగా మిగిలిన రాక్షసు లందరూ తొందరగా వెళ్లి 

| దేవాంతకుడు, (తిశిరస్సు, అతికాయుడు మొదలైన రాక్షసవీరు లందరూ 

మరణీంచినట్టుగా రావణునకు తెలిపిరి. 1 

మూ. తతో హతాంస్తాన్ సహపా నిశమ్య 
రాజా మహాబాపష్పపరిప్లుతాక్ష:, 

పుత్రక్ష్రయం భాతృవధం చ ఘోరం 

విచిన్త ఇ రాజా విపులం ప్రదధ్యా. 2 

ప్ర అ. తతఃఅటుపిమ్మట, రాజా=ఐశ్వర్యాదులతో ప్రకాశించుచున్న, 

రాజా=రాక్షసరాజు, తాన్=వాళ్లను, హతాన్ =చంపబడినవాళ్లనుగా, సహసా=హ 

టాత్తుగా, నిశమ్య=విని, మహాబాష పష్పపరిప్లుతాక్షః=అధికమైన “కన్నీటితో నిండిన 

నేత్రములు గలవాడై, ఫఘోరమ్=ఘ్ రమైన, పుత్రక్షయమ్=పుత్రుల క్షయమును, 
(భాతృవధం చాసోదరుల వధను, విచిన్హ్య=ఆలోచించి, విపులమ్=అధికముగా, 
(పదధ్యౌ=ధ్యానము చేసెను. 

శతా ఐశ్వర్యాదులతో (ప్రకాశించుచున్న రావణుడు వాళ్ల మరణమును గూర్చి 

విని, అధికముగా కన్నీరు కార్చుచు, ఘోరమైన ఆ పుత్రవినాశమును, సోదరుల 
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మరణమును గూర్చి ఆలోచించుచు చాలసేపు మౌనముగా ఉండిపోయెను. 

మూ. తతస్తు రాజానముదిక్ష్య దీనం 

శోకార్లవే సంపరిపుప్లువానమ్, 

రథర్షభో రాక్షసరాజసూను 

స్తమిన్లజిద్వాక్య్వమిదం బభాషే. 3 

ప్ర. అ. తతణాఅటుపిమ్మట, దీనమ్=దీనుడు, శోకార్గ వే= శోకసము 

(దమునందు, సంపరిపుష్టవానమ్= తేలుచున్నవాడు అయిన, రాజానమ్=రాజును, 

ఉదీక $=చూచి, రథర్షభః= రథికులలో శేషుడు, రాక్షసరాజసూనుః= రాక్షసరాజు చెలీ | 
పుత్రుడు అయిన, ఇన్హ్రజిత్ =ఇంద్రజిత్తు, తము=ఆతనినె గూర్చి, ఇదం వాక్యమ్= =-ఈ 

వాక్యమును, బభాషే పలికెను. 

తా. దీనుడై శోకసముద్రములో తేలుచున్న రావణుని జూచి, రథికులలో 
(శ్రేష్టుడు, ఆతని కుమారుడు అయిన ఇంద్రజిత్తు ఇట్లు పలికెను. 3 

మూ. న తాత మోహం పరిగన్తుమర్లకే 
యత్రేన్హుజిజ్జీవతి నైరృతేశ, 
నేన్హారిబాణాభిహతో హి కళ్చిత్ 

ప్రాణాన్ సమర్థః సమరే౭_భిపాతుమ్. 4 

ప్రై అ. నైెరృతేశ-రాక్షసరాజువైన, తాతా =తండ్రీ! య(త్ర=ఏ 
సమయమునందు, ఇన్హుజిత్ =ఇంద్రజిత్తు, జీవతి=జీవించి ఉన్నాడో, అప్పుడు, 

మోహమ్=మోహమును, పరిగన్తుమాపొందుటకు, న అర్ల సే పే=తగవు. సమరే= 

యుద్దమునందు, ఇన్టారిబాణాభిహతః=ఇంద్రజిత్తు బాణములచేత కొట్టబడిన, 

కళ్చిల్ =ఎవ్వడూ, ప్రాణాన్ =ప్రాణములను, అభిపొతుమ్= =రక్రించుకొనుటకు, న 

సమర్థః హి=సమర్జుడు కాడు కదా? 

తా. రాక్షసప్రభువైన ఓ! తండీ! ఈ ఇంద్రజిత్తు జీవించి ఉండగా నీవు 
ఇట్లు దుఃఖించుట తగదు. యుద్దములో ఇంద్రజిత్తు బాణముల దెబ్బ తిన్నవా 

డెవ్వడూ ప్రాణాలను రక్షించుకొనజాలడు. 4 

మూ. పశ్యాద్య రామం సహ లక్ష్మణేన 

మద్చాణనిర్భిన్నవిక్షీర్ణదేహమ్, 

గతాయుషం భూమితలే శయానం 
గితైః శరైరాచితసర్వగాత్రమ్. 5 

ప్ర. అ. అద్య=ఈనాడు, మద్చాణనిర్భిన్నవిక్షీర దేహమ్=నా బాణములచేత 
ళం 
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బద్దలుకొట్టబడిన శిథిలమైన దేహము గల, గతాయుషమ్=పోయిన అయి. 
యము గల, భూమితలే=నేలమీద, శయానమ్=శయనించుచున్న, శితైఃా వాడియైన 

శరై=బాణములచేత, ఆచితసర్వగాత్రమ్=వ్యాప్త మైన సమస్తావయవములు గల 

లక్ష్మణేన సహ= లక్ష్మణునితో కూడిన, రామమ్ =రా ముళ్ల, పశ్య=చూడుము, 

తా. ఈనాడు రామలక్ష్మణుల శరీరములను బాణములచేత భేదిం 

ఇటు అటు పడవేసెదను. వాళ్ల అవయవము ల వాడియెన బాణముల 

(గుచ్చబడి ఉండును. ఈ విధముగా వాళ్లిద్దరూ ఆయుస్సు కోల్పోయి నేలమీక 

శయనించి ఉండగా చూడగలవు. — 

మూ. ఇమాం ప్రతిజ్ఞాం శృణు శక్రశత్రోః 

.... సునిక్సితాం పౌరుషదైవయుక్తామ్, 
అద్యవ రామం సహ లక ్యణేన 

సంతర్పయిష్వామి శరైరమో స్పైః. 

ప్ర. అ. శక్రశత్రోః=ఇంద్రజిత్తుయొక్క; సునిశ్చితామ్=బాగొ నిశ్చితమైన; 

పౌరుషదైవయుక్తామ్=పౌరుషముతోను, దైవబలముతోను కూడిన, ఇమామ్ా=ఈ 
ప్రతిజ్ఞాన్= ప్రతిజ్ఞను, శృణు=వినుము. అద్యెవాఇప్పుడే, లక్ష్మణేన సహాలక్ష్మ 
ణునితో కూడ, రామమ్=రాముణ్ణి, అమోమైావ్యర్థములు కాని, శరౌ మ్ 
బాణసముదాయములచేత, సంతర్పయిష్యామినిం పెదను. 

ఖం తొ. ఇంద్రజిత్తు చేయు సునిశ్చితము, పౌరుషదైవబలములతో కూడినగి 

అయిన ఈ , ప్రతిజ్ఞను వినుము. ఇప్పుడే రామలక్ష్మణులను వ్యద్ధవయిలు | 
బాణాలతో నిం పెదను. మ 

మా. - అద్యేన్హువైవస్వతవిష్టురుద్ర 
' పాధ్యాశ్చ వైశా నరచన్ద్ర సూర్యా, 

_రక్యని మే విక్రమమస్రమేయం 9 
Cu 

సై అ. అద్యాఇప్పుడు, ఇన్హవైవస్వతవిష్ణురుద్రసాధ్యాః చాఇంద్రుడు, 

చంద్రులు, అ(ప్రమేయమ్=అనంతమైన,: మే విక్రమమ్=నా పరాక్రమమును, 
బలియజవాశు=బలిదు న నెక వః 
బలియజ్ఞనా టే బలియొక్క యజ్ఞశాలయందు, విష్ణోః విష్ణువుయొక్క ఉ(గమ్ ఇ 

భయంకరమైన పరాక్రమమును వలె, దక్ష్యన్తి=చూడగలరు. 

తా, ఇంద్రాయమ-విష్ణా-రుద్ర-సాధ్యులు, అగ్ని-సూర్య-చంద్రులు ఇంత 

క్యముకాని నా. పరాక్రమమును, బలిచక్రవర్తియజ్ఞశాలలో భయంకరమైన 
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విష్ణుపరాక్రమమును చూచినట్లు ఇప్పుడే చూడగలరు. 7 

మూ. స ఏవముక్త్వా త్రిదశేనుశత్రు 
రాపృచ్చ్య రాజానమదీనసత్త (ః, 

సమారురోహానిలతుల్య వేగం 
రథం ఖర[శ్రేష్ణసమాధియుక్తమ్. 8 

ప్ర అ. సః ఆ, త్రిద శేన్దుశతుః=ఇంద్రజిత్తు , అదీనసత్త $ాదీనము 
కాని మనస్సు కలవాడై, ఏవమ్=ఇట్లు, ఉక్సా పలికి, రాజానమ్=రాజును, 
ఆపృచ్చ్య=లడిగి, అనిలతుల్య వేగమ్=అగ్నితో సమానమైన వేగము గల, ఖర 
శ్రేష్ట సమాధియుక్తమ్= శ్రేష్ట ములైన ఖరములచేత కట్టబడిన, రథమ్=రథమును, 
సమారురోహ=ఎక్కెను. 

ఠా ఆ ఇంద్రజిత్తు ఇట్టు పలికి, ఉత్సాహముతో కూడిన మనస్సుకలవాడై, 

రాక్షసరాజు అనుమతి [గ్రహించి వాయువుతో సమానమైన వేగము గల, 
(శ్రేష్టములైన గాడిదలు కట్టిన రథమును ఎక్కెను. 8 

మూ. సమాస్థాయ మహాతేజా రథం హరిరథోపమమ్, 

జగామ సహసా తత్ర యత్ర యుద్దమరిందమః. 9 

ప్ర. అ. మహాతేజాః=గొప్పు తేజస్సు గల, అరిందమః=శత్రు పీడకుడైన ఆ: 

ఇంద్రజిత్తు, హరిరథోపమమ్= సూర్యుని రథముతో సమానమైన, రథమ్=రథమును, 
సమాస్థాయ=అధి ష్టించి, యత్ర=ఎక్కడ, యుద్ధమ్= యుద్ధము జరుగుచుండెనో, 
తత్ర=అక్కడికీ, సహసా=వెంటనే, జగామై వెళ్లెను. 

తా. గొప్పు తేజస్సు కలవాడు, శతుసంహారకుడు అయిన ఆ ఇంద్రజిత్తు 

సూర్యరథమువంటి రథము నెక్కి వెంటనే యుద్ధము జరుగుచున్న (ప్రదేశమునకు 
వెళ్లెను. 9g 

మూ తం ప్రస్థతం మహాత్మా నమనుజగ్ను ర్మ హాబలాః, 

సంహర్షమాణా బహవో ధనుఃప్రవరపాణయః. 10 

గజస్కన్హగతాః కేచిత్కేచిత్సరమవాజిభిః, 
శ ల ॥ వ్యాఘ్రవృశ్చికమార్జారఖరో ష్ కైశ్చ భుజంగమైః, ll 

వరా హెః శ్యాపదైః సిం హైర్హమ్యు కైః పర్వతోపమైః, 
రు రు Cer] Cun ర 

కాకహంసమయూ రైశ్చ రాక్షసా భిమవి[క్రమా:. 12 
ప్రాసముద్గరని స్త్రి ంశపరశ్వథ గదాధరాః, 

భుశుణ్ణిముద్గరాయ ష్టిశత ఘ్నీపరిఘాయుధాః. 1౩ 
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ప్ర అ. మహాబలాఃగొప్పు బలము గలవారు, భీమవి[క్రమాః౭భయంకర 

మైన పరాక్రమము గలవారు అయిన, బహవాచాలమంది, రాక్షసాః=రాక్షసులు, 

సంహర్షమాణాఃాసంతో షించుచు, ధనుఃప్రవరపాణయకశ్రేష్ణములైన ధనస్సులు 
హస్తములందు కలవారై, (పాసముద్గరని స్త్రింశపరశ్వథగదాధరాఃపాసలను, ముగ్గ 

రములను, ఖడ్గములను, గండ్రగొడ్డళ్లను, గదలను ధరించినవారై, భుశుణ్ణిముగ్గరా 

యష్టిశత ఘ్నీపరిఘాయుధాః=భుశుండులు, ముద్గరములు, యులు, శతఘ్నులు, 

పరిఘలు ఆయుధములుగా గలవారై, ప్రస్థతమ్*ప్రయాణమైన, మహాత్మానమ్= 

మహాత్ముడైన, తమ్=ఆతనిని అనుజగ్ముః=అనుసరించిరి. కేచిత్=కొందరు, 
గజస్కన్షగతాః=౭ఏనుగుల మూపులను ఎక్కినవారై, కేచిత్ =కొందరు, పరమవా 

జిభిణ్యా౭పష్టములైన అశ్వములతోను పర్వతోపమైఃపర్వతములతో సమానములైన, 
వ్యా ఘవృశ్చికమార్దారఖరోష్ష రైః= పెద పులులతోను, లేళ్లతోను, పిల్లులతోను, గాడిద 
లతోను, ఒంటులలతోను, భుజంగ మై=సర్సములతోను, సింహైః= సింహములతోను, 

జము కైణనక్కలతోను, వెళ్లిరి, 

తా యుద్ధమునకై ప్రయాణమై వెళ్లుచున్న ఆ ఇంద్రజిత్తు వెనుక 
మహాబలశాలులు, భయంకరమైన పరాక్రమము గలవారు అయిన అనేకరాక్షసుల 
ఉత్సాహముతో వెళ్లిరి. వారు (శ్రేష్టములైన ధనస్సులను, ప్రాస- ముద్గర-ఖడ్గములను, 
గండ్రగొడ్డళ్లను, గదలను, భుశుండి-ముద్గర-య ష్టి-శత ఘ్నీ-పరిఘలను ధరించిరి, 
వారిలో కొందరు ఏనుగుల పై ఎక్కి, కొందరు గుజ్జముల నెక్కి వెళ్లిరి. కొందరు 

వ్యాఘ్రములను, పర్వతాకారములైన తేళ్లను, పిల్లులను, గాడిదలను, ఒం టలను, 

సర్పములను, అడవిపందులను, (కూరమృగములను, సింహములను, నక్కలను 

ఎక్కి వెళ్లిరి. | 10-13 

మూ. స శజ్ఞనినదైః పూర్ణర్భేరీణాం చాపి నిఃస్వవైః, 
జగామ త్రిదశేన్హారిరాజిం వేగేన వీర్యవాన్. 14 

య 

ప్ర అ. వీర్యవాన్ =పరాక్రమవంతుడైన, సః=ఆ, త్రిద శేన్దారిః:=ఇంద్ర 
జిత్తు, పూర్ణః=పూర్హములైన, శజ్ఞనిన దైః=శంఖధ్వనులతోను, భేరీణామ్=భేరీలయొక్క, 
నఃస్వనైణాడ్యోనులలోను, ఆజిమ్=యుద్ధమును గూర్చి, వేగేన=వేగముతో, జగామ 
వెళెను. 

ళా 

తా. పరాక్రమవంతుడైన ఆ ఇంద్రజిత్తు గంభీరమైన శంఖధ్వనులతోను, 
_ భేరీలధ్వనులతోను వేగముగా యుద్దమునకు వెళ్లెను. 14 

మూ. ప శజ్ఞశశివర్తేన ఛత్రేణ రిపుసూదనః, 
రరాజ ప్రతిపూర్ణేన నభశ్చన్తుమసా యథా. కర్ 
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ప్ర. అ. రిపుసూదనః=శత్రువులను పీడించు, సః= అతడు, శజ్ఞశశివర్దేన=శం 

ఖమువంటి చందునివంటి కాంతి గల, ఛ(తేణ=ఛ,తముతో, పతిపూర్తేన=పూర్ణుడైన, C '. C CE 
చన్హ్రమసా= చంద్రునితో, నభః యధథా౭ఆకాశము వలె, రరాజ= 'ప్రకాశించెను. 

య 
1 తొ, శత్రుసంహారకు డన ఆతడు శంఖము వలి చంద్రుడువలె ఉన్న 

ఛత్రముతో, పూర్ణచంద్రునితో ఆకాశమువలె ప్రకాశించెను. 15 

మూ. అవీజ్యత తతో వీరో హైమైర్లేమవిభూషణః, 
చారుచామరముఖ్యెశ్చ ముఖ్యః సర్వధనుష్మతామ్, 16 

ప్ర. అ. తత।=అటు పిమ్మట, "హిమవిభూషణః=బంగారు అలంకారములు గల, 

సర్వధనుష్మతామ్= సకలధనుర్జారులలో, ముఖ్యః=ముఖ్యుడైన, వీరః=వీరుడైన ఇంద 

బిత్తు, హైమైణాబంగారువికారమైన, చారుచామరముఖ్యెఃాసుందర మైన శ్రేష్టమైన 
చామరములచేత, అవీజ్యత=వీచబడెను. జో 

తా, అప్పుడు సకలధనుర్జారులలో (శ్రేష్టుడైన బంగారు అలంకారములు 

ధరించిన ఆ వీరుడైన ఇంద్రజిత్తును అందమైన బంగారపు చామరములతో 

వీచిరి. 

మూ. స తు దృష్ట్వా వినిర్యాన్తం బలేన మహతా వృతమ్, 

రాక్షపాధిపతిః (శ్రీమాన్ రావణః పుత్రమ(బవీత్. 17 

ప్ర. అ. రాక్షసాధిపతిణారాక్షసుల ప్రభువు, శ్రీమాన్ = శ్రీమంతుడు 
అయిన, సః=ఆ, రావణః=రావణుడు, మహతాాగొప్పదైన, బలేన=ేనతో, 

వృతమ్=కూడిన, వినిర్యాన్తమ్= బయలుదేరుచున్న, తం పుత్రమ్=ఆ పుత్రుళ్లి, 

దృష్టా ఫెచూచి, అబవీత్ = =పలికెను. 

తా. రాక్షసరాజైన శ్రీమంతుడైన ఆ రావణుడు గొప్ప సైన్యముతో 

బయలుదేరుచున్న + ఆ కుమారుణ్ణి చూచి ఇట్లు పలికెను. ' 17 

మూ. త్వమప్రతిరథః పుత్ర త్వయా వై వె వాసవో జితః, 

కీంపునర్మానుషం ధృస్యం నిహనిష్యసి రాఘవమ్. 18 

తథోక్షో రాక్షసేన్తేణ ప్రత్యగృస్లోన్మ హారిషు 

ప్ర అ. పుత్రాపు పుత్రుడా! మ్=నీవు, అప్రతిరథఃాప్రతిరథుడు 

(ఎదిరించు రథికుడు) లేనివాడవు. త్వయా చేత, వాసవః=దేవేంద్రుడు, జితః= 
జయింపబడినాడు. మాన మమ్ మనమ్యుడు, ధృష్యమ్=ఎదిరింపశక్య మైనవాడూ 

అయిన, రాఘవమ్= రాముణ్ణి, నిహనిష్యసి=చంపగలవు; కిం పునః=ఈ విషయము 

చెప్పవలెనా? రాక్ష పేస్త్రేణ=రాక్షపరాజుచేత, తథా=లఅట్సు, ఉక్తః=పలకబడిన అతడు, 
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మహాశిషః=గ్ొప్పు ఆశీర్వాదములను, (పత్యగృష్ణోత్ = స్వీకరించెను. 

తా. “కుమారా! నిన్ను ఎదిరించగల రథికుడు లేదు; నీవు దేవేంద్రుక 

జయించినవాడవు. మానవుడు, ఎదిరింప శక్యమైనవాడూ అయిన రాము? 

జయించగల వని వేరే చెప్పవలెనా!" ఇంద్రజిత్తు ఇట్లనుచున్న రాక్షసరాజ 

. మాటలు విని ఆతని గొప్ప ఆశీర్యాదములను గ్రహించెను. 1 

మూ. తతస్త్విన్తుజితా లజ్కా సూర్యప్రతిమతేజపా, 1 

రరాజాప్రతివీర్యేణ ద్యౌరివార్కేణ భాస్వతా. 

ప్ర, అ. తతః=అటు పిమ్మట, సూర్య ప్రతిమలే జసా=సూర్యునితో సమానమ
ైన 

తేజస్సు గల, ఆప్రతివీర్యేణ=ఎదిరించగల పరాక్రమము లేని, ఇన్హ్రాబీతా౭ఇం(_ 

జిత్తుతో, లజ్కా=లంక, భాస్వతాా ప్రకాశించుచున్న, అర్కేణ=సూర్యునితో , ద్యా। 

ఇవ=ఆకాశము వలె, రలాజాప్రకాశించెను. 

'తా. అప్పుడు సూర్యుని వంటి తేజస్సు గల, ఎదిరించగల పరాక్రమవంతులు 

లేని ఆ ఇంద్రజిత్తుతో లంకాపట్టణము, (ప్రకాశించుచున్న సూర్యునితో ఆకాశము 

వలె ప్రకాశించెను. 19 

మూ. స సంప్రాప్య మహాతేజా యుద్ధభూమిమరిందమః, 20 

పాపయామాస రక్షాంసి రథం ప్రతి సమన్తతః 
ఇ యు 

. ప్ర అ. మహాతేజాః=గొప్ప తేజస్సు గల, అరిందమః=శ(త్రువినొ 

శకుడైన, సణాఅతడు, యుద్ధభూమిమ్= యుద్దభూమిని, సంప్రాష్య=పొంది, 
రకాంసీ=రాకసులను, రథం ప్రతి సమన్తతః=రథముచుట్టూ, సాపయామాస= 
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మూ. తతస్తు హుతభోక్తారం హుతభుక్పదృశప్రభః, 21 
జుహువే రాక్షసశ్రేష్ణో విధివన్మన్తృసత్త మై 

ప్ర. అ. తతణాఅటుపిమ్మట, హుతభుకృదృశప్రభః=అన్నితో సమానమైన 
కాంతి గల, రాక్షసశ్రేష్ణణాఆ రాక్షస శేష్సడు, మన్త్రసత్త మైల శేష్తములైన మంత్రము 
లతో, హుతభోక్సారమ్=అగ్నిని, విధివత్ =యథాశా స్త్రముగా, జుహువే=హోమము 
చేసెను. 

తా. పిమ్మట అగ్నితో సమానమైన కాంతి గల ఆ రాక్షష్మశేష్ణుడు న్ (శ్రేష్టములైన మంత్రములు పఠించుచు అగ్నిలో యథాశాస్త్రముగా హోమము 
చేసెను. 21 

మూ స హవిర్ణాజసంస్కారై ర్మాల్యగన్లపురస్క తైః, 22 
జుహువే పావకం తత్ర రాక్ష నేన్లి: ప్రతాపవాన్. 

ప్ర. అ. ప్రతాపవాన్=ప్రతాపము గల, సణాఆ, రాక్ష సేన్టః=రాక్ష 
సనాయకుడు, మాల్యగన్హపురస్కృతైః=పుష్పమాలలతోను, సుగంధద్రవ్యములతోను 
కూడిన, హవిర్ణాజసంస్కారైణాసంస్కరింపబడిన హవిసులతోను లాజలతోను, 
తృత్ర-అక్కడ, పావకమ్=అగ్నిని, జుహువేహోమము చేసెను. 

తా. ప్రతాపవంతుడైన ఆ రాక్షసనాయకుడు సంస్కరించిన హవిస్సును, న 
'పేలాలను, పుష్పమాలలను, సుగంధద్రవ్యములను అగ్నిలో హోమము చేసెను. 

మూ. శస్త్రాణి శరపత్రాణి సమిధో౭_థ విభీతకాః, 23 
లోహితాని చ వాసాంసి స్రువం కార్జాయసం తథా, 

ప్ర. అ. శ స్రాణి=ఆయుధములు, శరపత్రాణీ= రెల్లు గడ్డిపోచలు (బర్లిస్సుగా 
ఉపయోగించెను.) అధథ= పిమ్మట, విభీతకాః=విభీతకవృక్ష సంబంధ మైన,సమిధః=స 
మిధలను, లో హితాని=ఎట్జనైన, వాసాంసి చావస్త్రములను, తథా=మరియు, 
కార్జాయసమ్=ఇనుము వికారమైన, (సువమ్సువమును ఉపయోగించెను. 

తా. (అప్పుడు అతడు అభిచారక్రియలో  విధింపబడిన సామిని 
ఉపయోగించెను.) ఆయుధములను, రెల్లుగడ్డిని బ్బర్లిస్సుగాను, విభీతకవృక్షము 
కట్టి లను సమిధలను, ఇనుప (సువమును ఉపయోగించెను. ఎజ్లిని వస్త్రములు 

ధరించెను. 23 

మూ. స తత్రాగ్నిం సమాస్తీర్య శరపతైః: సతోమరైః, 24 
ఛాగస్య కృష్ణవర్ణస్య గలం జగ్రాహ జీవతః. 

ప్ర అ. సఃఅతడు, తత్ర=అక్కడ, సతోమరైః౭తోమరములతో 
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కూడిన, శరప(ైః= రెల్లు గడ్డిపరకలచేత, అగ్నిమ్=అగ్నిని (అగ్నిచుట్టూ), సమాస్తీర్య= 
పరిచి, కృష్ణవర్ణస్య=నల్లటి రంగుగల, జీవతః=జీవించియున్న, ఛాగస్య=మేకయొక్క; 

" గలమ్=కంఠమును, జగ్రాహాగ్రహించెను. 

శా. అతడు అక్కడ అగ్నిచుట్టూ రెల్లుగడ్డీ, తోమురములూ పరిచి 

జీవించియున్న నల్లని మేక కంఠమును (గహీంచెను. 24 

మూ. సకృదేవ సమిద్దస్య విధూమస్య మహార్చిషఃి 25 

బభూవుస్తాని రిజ్ఞాని విజయం యాన్యదర్శయవ్. 

ప్ర. అ. సకృదేవాఒక్కమారుగా, సమిద్రస్యాప్రజ్వలించిన్న విధూమస్యా= 

ధూమములేని, మహార్చిషణపెద్ద జ్వాల గల అగ్నియొక్క, యాని=ఏవి, 

విజయమ్=విజయమును, అదర్శయన్ = =చూపినవో, తాని=ఆ, లెజ్లాని=చిహ్నములు, 

బభూవుః=ఏర్పడినవి. 

తా. ఒకే మారు భగ్గుమని మండిన ధూమము లేని పెద్ద జ్వాల 
గల అగ్నియందు విజయసూచకము లైన చిహ్నములు కనపడినవి. 25 

మూ. ప్రదక్షిణావర్త శిఖస్తప్త కాషనసన్నిభః, 

హవిస్తత్ ప్రతిజగ్రాహ పావకః స్వయముత్థితః. 26 

ప్ర. అ. వ నన భకరగించన బంగారముతో. సమానమైన, 

పావకణాలని, స్వయమ్ =స్వయముగా, ఉత్ధితః= పైకి లేచినదై, ప్రదక్షిణావర్తశిఖః= 

ప్రదక్షిణముగా తిరుగుచున్న జ్వాలలు కలదై, తత్=ఆ, హవిఃాహవిస్సును, 

ప్రతిజగ్రాహ హ= స్వీకరించెను. 

తా, కరిగించిన బంగారము వంటి కాంతి గల అగ్ని స్వయముగా పెకి 

లేచి ప్రదక్షిణముగా తిరుగుచున్న జ్వాలలు కలదై ఆ హవిస్సును స్వీకరించెను. 

మూ. పో౬స్త్రమాహారయామాస బ్రాహ్మమస్త్ర విశారదః, 27 
ధనుశ్చాత్మరథం చైవ సర్వం తత్రాభ్యమన్తయత్. 

ప్ర. అ. అస్త్రవిశారదణఅ స్త్రములయందు నేర్పు కల, సః=అతడు, 

బ్రాహ్మమ్ అస్త్రమ్= 'బ్రహ్మాస్త్రమును, ఆహారయామాసైర ప్పించెను. తృత్ర=ఆ 

క్కడ, ఛనుఖాధనుస్సును, ఆత్మరథం వైవాతన రథమును, సర్వమ్-అంతనూ, 

- అభ్యమన్త్రయత్ =అభిమంత్రించెను. 

తా. అస్త్రములయందు నేర్పుగల అతడు (బహ్మాస్త్రము ఆవాహనము 
చేసి అక్కడ ధనుస్సునూ, తన  రథమునూ అన్నింటినీ కూడ దానితో 

అభిమంత్రించెను. 27 
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మూ. .. తస్మిన్నాహూయమానే౭ స్తే హూయమానే చ పావకే, 
= నార అది 'ఒ్యు పార్కగ్ర వాన్దునక్షత్రం వితత్రాస నభస్తలమ్. 28 

ప్ర. అం తస్మిన్ =ఆ, అస్త్రే=అస్త్రము, ఆహూయమానే=ఆహ్వానింపబ 

డుచుండగా, పావకే=లగ్ని, హూయమానే చాహోమము చేయబడుచుండగా, 
సార్కగ్ర హేన్దునక్ష్రతమ్=సూర్య- గ్రహ-చంద్ర-నక్ష్మత్రములతో కూడిన, నభస్తలమ్= ' ' 
ఆకాశము, వితత్రాసాచలించెను. 

తా. అతడు అగ్నిలో హోమము చేసి బ్రహ్మాస్త్రమును ఆహ్వానించు 
చున్నప్పుడు సూర్య-గ్రహ-చంద్ర- నక్షత్రములతో కూడిన ఆకాశము చలించెను. 
28. 

మూ. స పావకం పావకదీప్తతేజా 
హుత్వా మ హెన్హుప్రతిమప్రభావః, 
స చాపబాణా సరథాశ్వసూతః 

ఫేఒన్తర్షధేత్మాన మచిన్త వీర్యః. 29 

ప్ర. అ. పావకదీప్త తేజాః=అగ్నివలె ప్రకాశించుచున్న తేజస్సు కలవాడూ, 
మ హేన్హుప్రతిమప్రభావః=మ హేంద్రునితో సమానమైన ప్రభావంకలవాడూ, అచి, 
న్య్యవీర్యః=ఊహింప శక్యము కాని పరాక్రమము కలవాడూ ఐన, సఃఅతడు, 
సచాపబాణా సిరథాశ్వసూతః=ధనుస్తూ, బాణములూ, ఖడ్గములూ, రథమూ, అశ్వ 
ములూ, సారథీ వీటితో కూడినవాడై, ఖే=ఆకాశమునందు, ఆత్మానమ్=తనను, 
అన్లర్దధాఅంతర్జానము చేసెను. 

తా. అగ్నివలె ప్రకాశించుచున్న తేజస్సూ, మహేంద్రునితో సమానమైన 
ప్రభావమూ, ఊహించ శక్యము కాని పరాక్రమమూ కల ఆ ఇంద్రజిత్తు 
అగ్నిలో హోమము చేసి ధనుర్భాణ-ఖడ్గ-రథ-అశ్వ-సారథులతో సహా ఆకాశములో 
అంతర్జానము చెందెను. 29 

మూ. తతో హయరథాకీర్ణం పతాకాధ్వజశోభితమ్, 
నిర్యయౌ రాక్షసబలం నర్రమానం యుయుత్సయా. 30 

ప్ర. అ. తతఃఅటుపిమ్మట, హయరథాకశ్షీర్ణమ్ =గుజ్జములతోనూ, 
రథములతోనూ వ్యాప్తమైన, పతాకాధ్వజశోభితమ్ాపతాకలచేత, = ధ్వజములచేత 
శోభింపచేయబడిన, రాక్షసబలమ్=రాక్షస సేన, యుయుత్సయా= యుద్ధము. 
చేయుటకు కోరికతో, నర్రమానమ్ =ధ్వనిచేయుచూ, నిర్యయౌ=బయలుదే రెను. 

తా. పిమ్మట గుజ్బములతోనూ, రథములతోనూ నిండి, పతాకలచేత, 

ధ్వజములచేత శోభింపచేయబడిన రాక్షస సైన్యము యుద్దము చేయవలె నను 
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కోరికతో గర్హించుచూ బయలుదేరెను. 30 

మూ. తే శరైరృహుభిశ్చితైస్తే న్ఐవే గైరలజ్క ఎవి 

తోమ రైరజ్కుశైశ్చాపి వానరాన్ జఘ్నురాహవె. 31 

నో 

ప్ర అ. =ఆ రాక్షసులు, ఆహవే= యుద్ధమునందు, చితైకాచి 

(తములూ, తీక్షవే గైఃరీక్షమైన వేగము కలవీ, అలంకృలైః౭అలంకరించబడినవీ 

అయిన, బహుభీః=అనేకము లైన, శర=బాణములచేత, తోమ రైః=తోమరములచేత, 

అబ్బు శైశ్వా పీ =అంకుశములచేత, వానరాన్ =వానరులను, జఘ్నుః= =చంపిరి. 

తా. యుద్దములో ఆ రాక్షసులు వివిధ ఆకారములూ తీవమైన | 

వేగమూ కల అలంకరింపబడిన అనేకమైన బాణములతోనూ, తోమరములతోనూ, 

అంకుశములతోనూ వానరులను చంపిరి. 31 

మూ. రావణీస్తు సుసంక్రుద్దస్తాన్నిరీక్ష్య నిశాచరాన్, 

హృష్టా భవన్తో యుధ్యన్తు వానరాణాం జిఘాంసయా. 32 

ట్ర. అ. సుసంక్రుద్దఃామిక్కిలి కోపించిన, రావణిః తు=ఆ రావణకు 

' మారుడైతే, తాన్=ఆ, విశాచరాన్=రాక్షసులను, నిరీక్ష్యైచూచి, భవన్తణామీరు, 

హృష్టాణాసంతో షించుచున్నవారై, వానరాణామ్=వానరులయొక్క, జిఘాంసయా= 

చంపుటయందు కోరికతో, యుధ్యన్తు=యుద్ధము చేయుదురుగాక. (అని 

పలికెను.) 

తా. చాలా కోపముతో నున్న ఇంద్రజిత్తు ఆ రాక్షసులను చూచి, 

“మీరందరూ వానరులను చంపుటకై ఉత్సాహవంతులై యుద్దము చేయుడు” 

అని పలికెను. 32 

మూ. తతస్తే రాక్షసాః సర్వే గర్హన్తో జయకొజ్ క్రిణః, 

అభ్యవర్షంస్తతో ఘోరం వానరాన్ శరవృష్టిభి:. 33 

ప్ర. అ. తతః=అటు పీమ్మట, సర్వే=సమస్తమైన, తే రాక్షనాః=ఆ రాక్షసులు, 

గర్హన్నః =గర్జించుచూ, జయకాజ్క్రిణఃణణజయమును కోరుతూ, 'తతణాఅటు పీమ్మట, 
శరవృష్టిభిడబాణముల వర్షములచేత, ఫ ఘోరమ్-ఘోరముగా, వానరాన్ =వానరులను, 

అభ్యవర్షన్= =వర్షించిరి. . 

తా. పిమ్మట ఆ రాక్షసు లందరూ జయమును కోరుచూ, 

గర్జించుచూ ఆ వానరులమీద భయంకరముగా బాణవర్షములు వర్షించిరి. 33 

సతు నాలీకనారాచైర్లదాభిర్ము పలైర: ప్పి 

కక్షల సంవృతః సంఖ్యే వానరాన్ విచకర్త హ. 34 
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ప్ర. అ. స తు=-ఆ ఇంద్రజిత్తెతే, సంభఖ్యైయుద్ధమునందు, రక్షోభిఃరా 

సులతో, సంవృతః=కూడినవాడై, నాల్రీకినారా వ నాలీక వారా దబా గమ లచేతమ 
గదాభిః=గదలచేతనూ, ముసలైర రపి-రోకళ్ళచేతనూ, వొనరాన్ = వానరులను, విచకర్త 
హ=ఖండించెను. 

తా ఆ యుద్దములో రాక్షసులతో కూడిన ఇంద్రజిత్తు నాలీక-నారాచ 
బాణములచేతనూ, గదలవేతనూ, ముసలములచేతనూ వానరులను ఖండించెను. 

మూ తే వధ్యమానాః సమరే వానరాః పొదపాయుధాః, 

అభ్యవర్షన్త సహసా రావణీం శ్రైలపాద పైః. 35 

ప్ర అ. సమరే= =యుద్దమునందు, వధ్యమానాః=చంపబడుచున్న, పొద 

పాయుధాః= =వృక్షములు ఆయుధములుగా గల, తే=ఆ, వానరాః=వానరులు, 

సహసా=శీఘ్రముగా, శెలపాద 'పైః=పర్వతములచేత, వృక్షములచేత, రావణిమ్=ఇం 
ద్రజిత్తును, అభ్యవర్షన్న=వర్షించిరి. 

తా. వృక్షములు ఆయుధములుగా ధరించిన వానరులు యుద్దములో 

ఆ విధముగా కొట్టబడుచూ వెంటనే ఇంద్రజిత్తు పై పర్వతములనూ వృక్షములనూ 

వర్షించిరి. 35 

మూ. _ ఇన్హుజిత్తు తదా క్రుద్దో మహాతేజా మహాబలః, 
వానరాణాం శరీరాణి వ్యధమద్రావణాత్మ జః. 36 

ప్ర . అ. మహాలేజాః=గొప్ప తేజస్సు కలవాడూ, మహాబలః=గొప్ప 

బలము కలవాడూ, రావణాత్మజః=రావణుని పుతుడూ ఐన, ఇన్హ్రుజిత్తు =ఇంద్ర 

జిత్తెతే, తదొ= =అప్పుడు, క్రుద్దణాకో పించినవాడై, ప. =వానరులయొక్క, 

శరీరాణి= =శరీరములను, వ్యధమత్ = =విరగగొట్టివేసె 

లా. అప్పుడు గొప్పు తేజస్సూ, గొప్పు బలమూ కల రావణకుమారుడైన 

ఇంద్రజిత్తు కోపించి, వానరుల శరీరములను నశింపజేసెను. 36 

మూ. శరేణైకేన చ హరీన్నవ పజ చ సప్త చ, 

బిభేద సమరే క్రుద్దో రాక్షసాన్ సంప్రహర్హయన్. 37 

ప్ర. అ. క్రుద్ధః=కో పించిన అతడు, సమరే= యుద్ధమునందు, రాక్షసాన్ =రా 

క్షసులను, సంప్రహర్షయన్=సంతోష పెట్టుచూ, ఏశకేన= =ఒక్క, శరేణ=బాణముచేత, 

నవ=తొమ్మండుగురు, పఇ=ఐదుగురూ, సప్త చ=ఏడుగురూ, హరీన్ =వానరులను, 

బిభేద=భేదించెను. 

తా. కోపించిన ఆ ఇంద్రజిత్తు యుద్ధములో రాక్షసులకు సంతోషము 
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కల్లించుచూ ఒక్కొక్క బాణముచేత తొమ్మండుగురూ, ఐదుగురూ, ఏడుగురూ 

చొప్పున వొనరులను బ్రద్దలు క్ రను. 37 

మూ స శరైః సూర్యసంకొ శైః శాతకుమృ విభూషణైః, 

వానరాన్ సమరే వీరః ప్రముమాథ సుదుర్హయః. 38 

ప్ర. అ. సుదుర్హయఃణామిక్కిలి జయించుటకు శక్యము కాని సః 

వీరః=ఆ వీరుడు, సమరే= యుద్దమునందు, సూర్యసంకా శెసూర్యునితో సమాన 

మైన, శాతకుమృవిభూషటైజాబంగారు అలంకారములు గల, శరైః:=బాణములచేత, 

వానరాన్= వానరులను, ప్రమమాథామథించెను. 

చొ. జయింప శక్యము కాని ఆ వీరుడు బంగారముచేత 

అలంకరింపబడిన సూర్యునితో సమానమైన బాణములచేత యుద్దమునందు 

వానరులను మధించెను. 38 

మూ. తే భిన్నగాత్రాః సమరే వానరాః శర పీడితా:, 

పేతుర్మధథితసంకల్పాః సురైరివ మహాసురాః. _ 39 
ప్ర. అ. సమరే= =యుద్ధమునందు, శర పీడితాః=బాణములచేత పీడింపబడిన, 

తే వానరాః=ఆ వానరులు, భిన్నగాత్రాఃభేదింపబడిన శరీరములు కలవారై, సురైః 

దేవతలచేత, మహాసురాః క ఇవాగ్ ప్ప అసురులు వలె, మథితసంకల్పాః=మథింపబడిన 

సంకల్పము కలవారై, "పేతుః=పడిపోయిరి. 

తా యుద్ధమునందు శరములచేత పీడింపబడి. బద్దలైన శరీరములు 

గల ఆ వానరులు దేవతలచేత అసురులు వలె చెడగొట్టబడిన సంకల్పము 

కలవారై పడిపోయిరి. 39 

తే తపన్తమివాదిత్యం ఘోరై ర్పాణగభస్తిభిః, 

అభ్యధావన్త సంక్రుద్దాః సంయుగే వానరర్షభాః, 40 

ప్ర అ తేజు వానరర్షభా;=వానర శేస్టలు సంయుగే=యుద్డ్ల 
మునందు, ఘోరైణాఘో రములైన, బాణగభ స్తిభి=బాణములనే కిరణములతో, 

కష న్తమ్=త పింపచేయుచున్న, ఆదిత్యమ్ ఇవాసూర్యుడువలె ఉన్న ఆతనిని గూర్చి, 
సంగ్రుద్ధాణా కో పించినవారై, అభ్యధావన్త=పరు 'గెత్తిరి. 

ఆ వానరశ్రేష్టులు. యుద్ధములో బాణము లనే కిరణములతో 



మూ. తతస్తు వానరాః సర్వే భిన్నదేహా విచేతసః, 
వ్యథితా విద్రవన్తి స్మ రుధిరేణ సముక్షితాః. 41 

ప్ర. అ. తతఃఅటు పిమ్మట, సర్వే=సమస్త మైన, వానరాః=వానరులు, 

భిన్నదేహాఃాబద్దలు కొట్టబడిన దేహములు కలవారై, విచేతసణసంజ్ఞ లేనివారై, 

వ్యథితాః=వ్యథ చెందినవారై, రుధిరేణారక్తముచేత, సముక్షి తాః=తడపబడినవారై, 

విద్రవన్తి స్మ=పారిపోయిరి. 

తొ. అప్పుడు వానరులందరూ (బద్దలు కట్టబడిన దేహాలతో 

స్పృహతప్పి, వ్యథ చెంది, రక్తముతో తడిసినవారై పారిపోయిరి. 41 

మూ. రామస్యార్హ పరాక్రమ్య వానరాస్త్యక్తజీవితాః, 

నర్హన్తస్తే౭_నివృత్తాస్తు సమరే సశిలాయుధాః. 42 

ప్ర అ. తే వానరా=ఆ వానరులు, సమరే= =యుద్దమునందు, 

సశిలాయుధాః=శిలలు  ఆయుధములుగా కలవారై, నరన్తణధ్వనిచేయుచు, 

అనివృత్తాః=చెనుకకు మరలనివారై, రామస్య _అర్జే=రాముని నిమిత్తమై, 

 పరాక్రమ్య=పరాక్రమించి, త్యక్తజీవితాః=విడువబడిన జీవితము కలవారైరి. 

తొ. కొందరు వానరులు, శిలలు ఆయుధములుగా ధరించి, 

యుద్ధములో గర్హించుచు, వెనుకకు మరలక రామునికొరక్రై పరాక్రమమును 

చూపి ప్రాణములు విడచిరి. 42 

మూ. తే ద్రుమైః పర్వతా(గైశ్స శిలాభిశ్చ ప్లవంగమాః, 

అభ్యవర్షన్త సమరే రావణిం సమవస్థితాః, 43 

ప్ర. అ, తే ప్రవంగమాః= ఆ వానరులు, సమరే యుద్దమునందు, 

సమవస్థితాః= =నిలచినవారై, 'రావణిమ్=ఇంద్రజిత్తును, దుమై=వృక్షములచేత, పర్వ 

తా(గైశ్చాపర్వతశిఖరములచేత, శిలాభిశ్చ=శిలలచేత, అభ్యవర్షన్న=వర్షించిరి. 

తా. ఆ వానరులు యుద్ధములో నిలచి ఇంద్రజిత్తుమీద వృక్షములు, 

పర్వతశిఖరములు, శిలలు కురిపించిరి. 43 

మూ. తం దుమాణాం శిలానాం చ వర్షం 'ప్రాణహరం మహత్, 

వ్యపోహత మహాతేజా రావణిః సమితింజయః. 44 

ప్ర అ. మహాతేజాః=గొప్ప తేజస్సు గల, సమితింజయణాయుద్దములను 

జయించు, రావణిః=ఇం(దజిత్తు, ద్రుమాణామ్= =వృక్షములయొక్క, _శిలానాం 

చాశిలలయొక్క, ప్రాణహరమ్= ప్రాణములను హరించు, మహత్ = గొప్పదైన, 
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తం వర్షమ్=ఆ వర్షమును, వ్యపోహత=తొలగించెను. 

తొ, గొప్పు తేజస్సు గలవాడు, యుద్దములో జయించువాడు అయిన 

ఇంద్రజిత్తు ప్రాణములను హరించు గొప్పదైన ఆ వృక్షముల శిలల వర్షమును 
ధా యా లు యే. 

_ తొలగించెను. 44 

మూ. తతః పావకసంకాశె శరైరాశీవిషోపమైః, _ 
వానరాణామనీకాని బిభేద సమరే ప్రభుః, డర్ 

ప్రై అ. తతఃఅటుపిమ్మట, (ప్రభుణాసమర్షుడైన ఆ ఇంద్రజిత్తు, 
సమరే=యుద్ధమునందు, పావకసంకాశె =అగ్నితో సమానములైన, ఆశీ విషోపమైః ' 

సర్పములతో స సమానములైన, శరైః= బాణములచేత, వానరాణామ్= వానరులయొక్క, 

అనీకాని=ె ప్రన్యములను, 'బిభేద= భేదించెను. 

. పిమ్మట సమర్థుడైన ఆ ఇంద్రజిత్తు సర్పములతో సమానములైన, 

అగ్నివంటి 'బాణముటీత యుద్ధములో వానరుల “సైన్యములను భేదించెను. 465 

మూ. అష్టాదశశరై సీక్ట్ణైః స విద్ద్వా గనమాదనమ్్, 
రుచిర రుల 

వివ్యాధ నవభిత్చెవ నలం 'దూరాదవస్థితమ్. 40 

ప్ర అ. సః=అతడు, తీక్స్జై౯తీక్స్ణము లైన, అష్టాదశశ రైః=పద్దైెనిమిది బాణ | 

ములచేత, గన్లమాదనమ్=గంధమాదనుని, విద్దా కొట్టే, దూరాత్=దూరముగొ, | 
అవ స్థితమ్=ఉన్న, నలమ్=నలుళి, నవభికాలొమ్మిది బాణములతో, వివ్యాధా =కొబ్లను. 

“తా, అతడు వాడియైన పద్దెనిమిది బాణములచేత గంధమాదనుళ్లీ 

కొట్టి, చూరముగా ఉన్న నలుణ్ణి తొమ్మిది బాణాలతో కొట్టను. 46 

మూ. సప్తభిస్తు మహావీర్యో మైన మెనం మర్మ విదారణైః, 

_ పబ్బభిర్విశవైస్టైవ గజం వివ్యాధ సంయుగే. 47 

పః అ. మహావీర్యణాగొప్ప పరాక్రమము గల అతడు, మర్మవిదారజైైః= 

మర్మస్థానములను చీల్చివేయు, ' సప్తభిఃఏడు బాణములచేత, మైన్రమ్=మైందుళ్లి; 

పవ్గూఖిఃాఐదు, విశిఖైః= =బాణములచేత, గజం వైవా గజుళ్లి, సంయుగే= యుద్దము 

హాపరాక్రమశాలియైన_ ఆ ఇంద్రజిత్తు, యుద్దములో 
ల్సి వేయు ఏడు బాణాలచేత మైందుణ్లి, ఐదు బాణాలచేత 

47 
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మూ. జామ్బవన్తం తు దశభిర్నీలం త్రింశద్భి రేవ చ, 

సుగ్రీవమృషభం. చైవ సో౭జ్ఞదం ద్వివిదం తథా, 48 
అ 5 ఘరో రైరత్తవ రై స్తీ క్ణెర్ని షా తానకరోత్తదా., 

ప్ర. అ. తదా=అప్పుడు, సః=అతడు, జామృవన్తమ్ాజాంబవంతుళ్ల, 

దశభిః=పదింటిచేతను, నీలమ్ =నీలుళ్లి, త్రింశద్భి రేవ చ=ముప్పె బాణాలచేతను, 

కొట్టను. సుగ్రీవమ్=సుగగ్రీవుళ్లి, బుషభం చైవాబుషభుర్లో, అజ్లదమ్=అంగదుక్లీ, 

తథా=మరియు, ద్వివిదమ్=ద్వివిదుళ్లో, దత్తవరైణాఇవ్వబడిన వరములుగల, ఫరో రైః= 

భయంకరములైన, తీక్ష్ళైఃతీక్షణములైన బాణములచేత, నిష్పాణాన్ =ప్రాణములు 

లేనివారినిగా, అకరోత్ =చేసెను. 

తా, అప్పుడు ఇంద్రజిత్తు జాంబవంతుళ్లి పది బాణాలచేత, నీలుళ్లి 

ముప్పై బాణాలచేత కొట్టెను. భయంకరములు, తీక్ష్ణములు అయిన, వరముచే 

పొంద్బడిన బాణాలచేత సుగ్రీవుళ్లి, బుషభుల్లో, అంగదుణ్ణి (పాణసంచారము 

లేనివారినిగా చేసెను. 48 

మూ. అన్యాన పి తదా ముఖ్యాన్యానరాన్ బహుభిః శరైః, 49 

అరయామాస సంక్రుద్దః కాలాగ్నిరివ మూర్చితః. 

ప్ర, అసం క్షుద్ధః= కోపించిన ఆ ఇంద్రజిత్తు, మూర్చితః= విజృంభించిన, 

కాలాగ్నిరివాప్రలయకాలాగ్ని వలె, బహుభిః=అనేక మైన, శరైః= బాణములచేత, తదా= - 

అప్పుడు, ముఖ్యాన్ =ప్రధానులైన, అన్యాన్ =ఇతరులైన, వానరానపి=వానరులను 

కూడ, అర్హయామాస= పీడించెను. 

తౌ ఆ ఇంద్రజిత్తు కోపించి, విజృంభించిన (పళయాగ్నివలే అనేక 

బాణములచేత ఇతరులైన వానరముఖ్యులను కూడ పీడించెను. 49 

మూ. స శరైః సూర్యసంకాశెః సుముక్తెః శీఘ్రగామిభిః, 50 

వానరాణామనీకాని నిర్మమన మహారణే. 

ప్ర. అ.సజ అతడు, సూర్యసంకాశైణాసూర్యునితో సమానములైన, 

సుముక్తె=బాగా విడవబడిన, శీఘగామిభిజాశీఘముగా వెళ్లు, శరైః౭బాణము 

లచేత,  మహారణే=ఆ _మహాయుద్ధమునందు, _వానరాణామ్=వానరులయొక్క, 

అనీకాని= సైన్యములను, నిర్మమన్హైమథించెను. 

తా. అతడు బాగుగా (పయోగింపబడి శీఘ్రముగా వెళ్లు, సూర్యునివంటి 

బాణాలతో, ఆ మహాయుద్రమునందు, వానర సైన్యములను మథించిచే సెను.50 
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మూ. ఆకులాం వానరీం సేనాం శరజాలేన పీడితామ్, 51 

హృష్టః స పరయా (ప్రీత్యా దదర్శ క్షతజోక్షితామ్. 

ప. అ. హృష్టా సంతోషించిన, సః= అతడు, శరజా లేన=బాణస 

ముదాయముచేత, పీడితామ్= పీడింపబడిన, కతజోక్షితామ్= =రక్తముచేత తడపబ 

డిన, ఆకులామ్=వ్యాకుల మైన, వానరీమ్=వానరులసంబంధమైన, సే సేనాన్= సేనను, ' 

పరయా=గొప్పు, | పీత్యా౭సంతోషముతో, దదర్శ=చూచెను. 

తా. బాణసముదాయముచేత పీడింపబడి, రక్తముతో తడిసిన వ్యాకులష్టైన 
ఆ వానరసేనను ఉల్సావావంతుడైన ఆ ఇంద్రజిత్తు గొపు సంతోషముతో 

చూచెను. 51 

మూ. పునరేవ మహాతేజా రాక్షసేన్హాత్మజో బలీ, 52 

సంస్సజ్య బాణవర్దం చ శస్త్ర, వర్షం చ దారుణమ్, 

మమర్హ వానరానీకం పరితసి సి సజిదృలి. 53 

. 

ప్ర. అ.మహాతేజాః= =గిొప్పు తేజస్సుగల, బలీ= బలవంతు డైన, రాక్షసే 

న్హాత్మజః=రావణుని కుమారుడు, పునరేవామరల, దారుణమ్= భయంకరమైన, 
బాణవర్షం చ= బాణవర్షమును, శస్త్ర వర్షం చ=ఆయుధముుల వర్షమును, 

సంసృజ్య=స్పష్టించి (పీడించెను). బలి- “బలవంతుడైన, ఇన్హుజిత్ = ఇంద్రజిత్తు 

పరితః=అన్ని వైపులా, వానరానీకమ్=వానర సైన్యమును, మమర్షైమర్షించెను. 

తా, గొప్ప తేజస్సు, బలము గల రావణుని కుమారుడైన ఇంద్రజిత్తు; 

మరల, భయంకరమైన బాణవర్షము, ఆయుధముల వర్షమును వర్షించి అన్ని వైపులొ 

ఆ వానర సై సైన్యమును మర్తించెను. 52,53 

మూ. స్తు పన్యముత్ప్స క్వ సమేత్య తూర్ణం 

న మహాహవే వానరవాహినీషు, 

అదృశ్యమానః శరజాలముగ్రం 

= వవర్ష నీలామ్చుధరో యథామ్బు. రశ 

ప్రై అస స్వ పైన్యమ్= తన సైన్యమును, ఉత్పృజ్యావిడచి, తూర్ణమ్=శీ(ఘ్రై 
ముగా, మహహవే మహాయుద్దమునందు, సమేత్య= వానరులను సమీ పీంచి, అదృ 

శ్యమానాచూడబడనివాడై, వానరవాహినీషూవానర పై సైన్యములయందు, ఉగమ్=డ 
ఇణఆసముదాయమును, నీలామ్బుధరణానల్లని మేఘము, అము 

వలె, వవర్ష వర్షించెను. 
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తా అతడు తన సైన్యమును విడచి వెళ్లి, a మహాయుద్దము 

నందు, ఇతరుల కెవ్వరికీ కనబడనివాడైై వానర సైన్యముల మీద భయంకరమైన 

బాణసముదాయమును, నల్లని మేఘము ఉదకమును వర్షించినట్టు _ వర్షించెను. 

మూ. తే శక్రజిద్బాణవిశీర్హదేహా 

మాయాహతా విస్వరమున్నదన్తః, 

రణే ని పేత్తుర్ణర్ణయో౬_ద్రికల్ఫా 

య థేన్హువజ్రాభిహతా నగేన్హాః ర్5్ 

ప్ర. అ.రణే=యుద్దమునందు, శ కజిద్బాణవిగ్సీర్ణదేహా=ఇం ద్రజిత్తు బాణ 

ములచేత శిథిలము చేయబడిన చదేహములు గల, మాయాహతాః=మాయచేత 

కట్టబడిన, అ ద్రికల్సాః=పర్వతములతో సమానులైన, తే=ఆ, హరయ$ః=వానరులు, 

విస్వరమ్=వికృత స్వరములు కలుగునట్టుగా, _ఉన్నదన్తఃణాఅరచుచు, ఇన్తువజాభి 

హతాః ఇంద్రుని వజాయుధముచేత కొట్టబడిన, నగీన్దాః యథా=పర్వతములు 
వలె, నిపేతుః=పడిరి. 

తా. ఆ యుద్దములో పర్వతములవంటి వానరులు మాయాప్రయోగముచేత 

ఇంద్రజిత్తు 'ప్రయాగించిన బాణములచేత శిథిలమైన దేహములతో వికృతముగా 

అరచుచు, ఇంద్రుని వజాయుధముచేత కొట్టబడిన పర్వతము వలె నేలపై 

పడిపోయిరి. 55 

మూ. తే కేవలం సందదృశుః సితాగ్రాన్ 

బాణాన్ రణే వానరవాహినీషు, 
మాయావిగూఢం చ సురెన్రుశత్రుం 
న చాత్ర తం రాక్షసమప్యపశ్యన్. 56 

ప్ర. అ. రణాయుద్ధమునందు, తే=వారు, వానరవాహినీషూవానరుల 
సైన్యములయందు, కేవలమ్ = కేవలము, సితాగ్రాన్ =వాడియైన అగ్రభాగములు గల, 

బాణాన్ =బాణములను, సందదృశుఃచూచిరి. అత్రాఇక్కడ, మాయావిగూఢమ్= 

మాయచేత అంతరితుడెన, సు రేన్దుశతుమ్=ఇంద్రుని శత్రువైన, తం రాక్షసమ్ 
లం ము రా యు | ॥ || ల 

'అపీ=ఆ రాక్టసుళ్లీ మాత్రము, న అపశ్యన్ =చూడలేదు. | 

తా. ఆ యుద్ధములో ఆ వానరులకు తమ సైన్యముమీద 

పడుచున్న వాడియైన అగ్రభాగములు గల బాణములు మాత్రమే కనబడెను. . 

మాయాప్రభావముచేత దాగి ఉన్న ఆ ఇంద్రజిత్తు మాత్రము కనబడలేదు. 56 



మూ. తతఃస రక్షోధిపతిర్మహాత్మా 

సర్వా దిశో బాణశతైః శితౌ( గః 

ప్రచ్చాదయామాస రవి ప్రకా శె 
ర్విదారయామాస చ వానరేన్హాన్. 57 

ప్ర. ఆ. తతణాఅటు పీమ్మట, రక్షోధిపతిః=౭రాక్షసనాయకుడైన, మహాత్మా= 
మహాత్ము డైన, స=ఆ ఇంద్రజిత్తు, గితాగై=వాడియైన అగ్రభాగములు గల, 

రషిప్రకాశె=సూర్యునివంటి ప్రకాశగల, బాణశతై==బాణముల శతములచేత, సర్వాః 
సమస్తమైన, దిశ=దిక్కులను, ప్రచ్చాదయామాస=క ప్పి వేసెను. వానరేస్టాన్ జావా 
నరనాయకులను, విదారయామాస చూచీల్సివేసెను కూడ. 

తా, పిమ్మట మహాత్ముడైన ఆ ఇంద్రజిత్తు వాడియైన అ(గభాగములు 

గల సూర్యునివంటి కాంతి గల వందలకొలది బాణములచేత అన్ని దెక్కులను 

- కప్పివేసి వానరులను చీల్పివేసెను. ర్ి 

మూ “స శూలని స్త్రింశపరశ్వధాని 

.. వ్యావిద్ధదీప్తానసప్రభాణి 
సవిస్సులిజ్ోజ్ఞ (లపావకాని యస. 
వవర్ష తీవ్రం ప్లవగేను సైన్యే, ర్ 

ప్ర ఆ. సకాఆతడు, వ్యావిద్ధదివ్నానిలస ప్రభాణి=వృద్ధి పొందిన ప్రజ్వలించు 
. చున్న అగ్నితో సమానమైన కాంతి గల, సవిస్ఫులిజోజ్జ్వలపావకాని=లఅగ్నికణములతో 
కూడిన ప్రకాశించుచున్న అగ్ని గల, శూలని స్త్రింశపరశ్వధాని= శూలములను, ఖడ్గము 

లను గండ్రగొడ్డళ్ళను, తీవమ్=తీవ్రముగా, ప్లవ గేన్దు సైన్యే=వానర సైన్యమునందు, 
వవర్షావర్షించెను. ణ య 

_ ఇంద్రజిత్తు వృద్ధి చెంది మండుచున్న అగ్నితో సమానమైన 
కణములతో కూడిన ప్రకాశించుచున్న అగ్ని గల శూలములను, 

రను, గండ్రగడ్డళ్ళమ ఆ వానర సైన్యముమీద తీవ్రముగా వర్ణించెను. 58 
“తతో ఇ (లనసంకొాశైః శరైర్యానరయూథపాః, 

వౌంతాః శక్రజిద్బాణైః ప్రఫుల్లా ఇవ కింశుకాః. 59 
-అటుపమ్మట, జ్వలనసంకాశెః=అగ్నితో సమానము లైన, 

. దృజైా ఇంద్రజిత్తుయొక్క బాణములచేత, తాడితాః= 'నరయూథపాః=వానర సేనానాయకులు, ప్రఫుల్లా= వికసించిన, 
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తా. అగ్నితో సమానములైన వాడియైన ఇంద్రజిత్తు బాణములచేత 
కొట్టబడిన ఆ వానరనాయకులు రక్తము (స్రవించుటచే వికసించిన మోదుగచెట్లు 
వలె ఉండిరి. 59 

మూ. తే౭.న్యోన్యమభిసర్చనో నినదన్తశ్చ విస్వరమ్, 

రాక క్ష సేన్దొస్త్రనిర్భిన్నా నే ఎతుర్యానరర్షభాః, 60 

ప్ర. అ రాక క్ష సెన్దాభినిర్భిన్నాః=ఆ రాక్షసనాయకునిచేత వీల్చివేయబడిన, 

తే=ఆ, వానరర్షభాః=వానరశ్రేష్టులు, అన్యోన్య మ్=పరస్పరము, అభిసర్సన్నః=సమీ 

పించుచు, విస్వరమ్ైవికృతస్వరము కలుగునట్టుగా, నినదన్నశ్చ= ధ్వనిచేయుచు, 

నిపేతుః=పడిపోయిరి. 

తా. ఇంద్రజిత్తు అస్త్ర ములచేత చీల్చివేయబడిన ఆ వానరవీరులు 

ఒకరి దగ్గరకు ఒకరు చేరుచు, వికృతస్వరములతో అరచుచు, నేలపై ఒరిగిరి. 60 

మూ. ఉదీక్షమాణా గగనం కేచిన్నేత్రేషు తాడితాః, 

శరైర్వివిశురన్యోన్యం పేతుశ్చ ధరణీతలే. 61 

ప్ర. అ. గగనమ్=ఆకాశమును, _ ఉదీక్లమాణాణా పైకిచూచుచున్న, 
కేచిత్ =కొందరు, శ రైః=బాణములచేత, నేత్రేషు=నేత్రములయందు, తాడితాః= 

కొట్టబడినవారై, అన్యోన్యమ్=పరస్పరము, వివిశుఃప్రవేశించిరి. (సమీపించిరి.) 

జగతీతలే=నేలమీద, పేతుశ్చ=పడిపోయిరి. 

తా, "పెకి ఆకాశమువైపు చూచిన కొందరు వానరులు బాణములచేత 

న్మేతములమీద కొట్టబడి, ఒకరి నొకరు కౌగలించుకొని నేలపై పడిపోయిరి. 61 

మూ. హనూమన్తం చ _సుగ్రీవమబ్గదం గన్హమాదనమ్, 

జామృవన్తం సు షణం చ చేగదర్శినమేవ చ. 62 

చనం చ ద్వివిదం నీలం గవాకం గవయం తథా, 
చాయా లం 

శకేసరిం హరిలోమానం విద్యుద్దంష్ట్రం చ వానరమ్. 63 

సూర్యాననం జ్యోతిముఖం తథా దధిముఖం హరిమ్, 

పావకాక్షం నలం వైవ కుముదం చైవ వానరమ్. 64 

ప్రాపైః శూలైః శితైర్పాణైరిన్రుజిన్మ స్ర్రసంహితైః, 
వివ్యాధ హరిశార్జూలాన్ సర్వాంస్తాన్రాక్షసోత్తమః. 65 

ప్ర అ. రాక్షసోత్తమః=రాక్ష స శేష్టు డైన, ఇంద్రజిత్ =ఇంద్రజిత్తు, హనూ 

మన్నం చాహనుమంతుళ్లి, సుగ్రీవమ్=సుగ్రీవుళ్లి, అజ్బదమ్=అంగదుళ్లీ, గన్హమాద 

న్ని 
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_ నమాగంధమాదనుళ్లి, జామ్బవన్తమ్=జాంబవంతుణ్ణి, సుషేణం చాసుషేణుల్లి 

వేగదర్శినమేవ చావేగదర్శిని, మైనం చామైందుళ్లో, ద్వివిదమ్= ద్వివిదుల్ణి, నీలమ్= 

నీలుళ్లో, గవాక్షమ్= గవాక్టుళ్లో, ""విద్యుద్దంస్రమా విద్యుద్దం స్ట్రు డను, వానరం 

చావానరుల్లే "సూర్యాననమ్= సూర్యాననుళ్లి, జ్యోతిముఖమ్= =జ్యో తిముఖుళ్లి, 

తథా= =మరియు, దధిముఖమ్=దధిముఖు డను, హరిమ్= వానరుణ్ణి, పొవకాక్షమ్= 

పావకాక్టుళ్లో, నలం వైవానలుళి, కుముదమ్=కుముదు డను, వానరం ౦ చైవావానరుణ్ణీ, 

సర్వాన్= సమస్త మైన, తాన్=ఆ, హరిశార్లూలాన్ = వానర(శ్రేష్టులను, మన్త్రసం 

హితైఃా =మంత్రముతో కూర్చబడిన, పాసైఃప్రాసలచేత, శూలై==శూలములచేత, 

కితై=ావాడియెన, బాణై=బాణములచేత, వివ్యాధ=కొ ట్రైను. 

తా, రాక్షసులలో ఉత్తముడైన ఆ ఇంద్రజిత్తు బ్రహ్మాస్త్రము 

అభిమంత్రించిన ప్రాసలచేత, శూలములచేత, వాడియైన బాణాలచేత హను 

మత్ -సుగ్రీవాఅంగద-గంధమాదనులను, జాంబవంతుని, సు చేణ-వేగదర్శులను, 

మైంద-  ద్వివిద-నీల-గవాక్ష-గవయ- కేసరి-హరిలో మ-విద్యుద్దంస్ర్రులను, సూర్యా 
నన-జ్యోతిముఖ-దధిముఖులను, పావకాక్ష-నల-కుముదు లను ఆ వానరనాయకు 
అందరినీ . కొట్టను. 62-65 

మూ, స వె  గదాభిర్లరియూథముఖ్యా 

సపనీయవరెః, న్నిర్భిద్య బాద? 

వవర్ష రామం శరవృష్టిజాలై 
పలక్ష్మ ణం భాస్కర శి కల్సెః. 

దై అ సఃఅతడు, గదాభిః=గదలవేతను, తపనీయవర్థైగాబంగారున 

రము గల, బాభైజబాణములచేతను, హరియూథముఖ్యాన్ =వానరసైన్యప్రముఖు 
లను, నిర్భిద్య= భేదించి, 'సలక్ష కణమా కాల్రక్ష క్ష్మణునితో కూడిన, రామమ్ =రాముళ్లో, 

భాస్కరరశ్మి కల్పెణాసూర్య కిరణములతో సమానములైన, . శరవృష్టిజారై=బాణవర్షస 

ముదాయములనచేత, వవర్ష= వర్షించెను. 

తా ఆ ఇంద్రజిత్తు వానర సేనాప్రముఖులను గదలచేత, బంగారు వర్ణము 

గల బాణములవచేత భేదించి, రామలక్ష క్ష్మణుల పై పై సూర్యకిరణములతో సమానములైన 

_ బాణవర్షములను వర్షించెను. 66 

బాణవ కైరభివృష్యమాణో 
*నిపాతానివ తానచిన్త్య, 
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సమీక్షమాణః పరమాద్భుత శ్రీ 

రామస్తతో లక క్మ్మణమిత్యువాచ. 67 

ప్ర అ. పరమాద్భుతశ్ర్రీః=చాల ఆశ్చర్యకర మైన శోభ గల, సః రామః=ఆ 

రాముడు, బాణవ రూబాణవర్షములచేత, అభివృష్యమాణః= =వర్షింపబడుచు, తాన్ =” 

వాటిని, ధారానిపోతానివ=జలధారాపాతములను వలె, 'అచిన న్య=లెక్కచేయక, 
సమీక్షమాణః=అంతటా చూచుచు, తతణాఅటు పిమ్మట, లక్ష్మణమ్=లక్ష క్ష్మణుని 

గూర్చి, ఇతి=ఇట్లు, ఉవాచ=పలి కను. 

తా. చాల ఆశ్చర్యకరమైన శోభగల ఆ రాముడు బాణవర్షము 

వర్షింపబడుచున్నను దానిని జలధారావర్షమును వలె లెక్కచేయక, నలుమూలలా 

చూచుచు లక్ష శ్రైణునితో ఇట్లు పలికెను. 67 

మూ. అసౌ పునర్లక్ష్మణ రాక్ష సినీ 

మహా స్త్రమాసాద్య సురేన్తాశత్రుః, 

నిపాతయిత్యా హరి సైన్యమస్మాన్ 

శితైః శరైరరయతి ప్రసక్తమ్. = 68 

ప. అ. లక్ష్మణాలక్ష్మణా ! రాక్ష సేన్రుఃరాక్షసనాయకుడైన, న్ ఉత్ “నడ 
అసౌ=ఈ, సురేన్దుశత్రుః=ఇంద్రజిత్తు, మహాస్త్రమ్= గొప్ప “అస్ర్రమును, ఆశ్రిత్య= 
ఆశ్రయించి, హరి సైన్యమ్=శత్రు సైన్యమును, నిపాతయిత్యా=పడగొట్టి, అస్మాన్= 
మనలను, శితైణావాడియైన, శరై=బాణములచేత, ప్రసక్తమ్=ఎడతెరిపి లేకుండగా, 
అర్హయతి= పీడించుచున్నాడు. 

తా. లక్ష్మణా ! రాక్తసవాయకుడైన ఈ ఇంద్రజిత్తు మహాస్త్రబలముచేత 
వానర సైన్యమును పడగొట్టి వాడియైన బాణాలతో, ఎడతెరిపి లేకుండా, మనలను 
బాధించుచున్నాడు. 68 

మూ. స్వయంభువా దత్తవరో మహాత్మా 
సమాహితో౭_ నృర్గితభీమకాయః, 

కథం ను శక్యో యుధి నష్టదేహో 
నిహన్తుమర్వేన్తజిదుద్యతా స్త 5, 69 

ప్ర. అ. స్వయంభువా=బహ్మ దేవునిచేత, దత్తవరః=ఇవ్వుబడిన వరము 

గలవాడు, మహాత్మా=మహాత్ముడు, సమా హితణాసావధానచిత్తుడు, అన్మర్లితభీమ 

కొయః=దాగి యున్న భయంకరమైన శరీరము గలవాడు, యుధాయుద్ధమునందు, 

నష్టదేహః=కనబడని దేహము గలవాడు, ఉద్యతాస్త్రః= ఎత్తబడిన "అస్త్రములు 
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గలవాడు అయిన, ఇన్హుజిత్ =ఇంద్రజిత్తు, అద్య=ఇప్పుడు, నిహన్తుమ్=చంపుటక్త, 
కథమ్=ఎట్టు, శక్యః=శక్యమైనవాడో కదా ! 

తా. మహాత్ముడైన ఈ ఇంద్రజిత్తు (బహ్మనుండి వరమును పొంది 
యున్నాడు. సావధానచిత్తుడై తన భయంకరమైన శరీరమును కనబడకుండ చేసికొని 
ఉన్నాడు. యుద్ధములో కనబడకుండా ఉండి అస్త్రములను (ప్రయోగించుచున్న ' 
ఇతనిని ఇప్పుడు ఎట్టు చంపవలెనో కదా ! 69 

మూ. మన్యే స్వయంభూర్భగవానచిన్లో [| 
.. య స్యెతదస్త్రం ప్రభవశ్చ యో౭_స్య, 

బాణోవపాతం త్వమిహాద్య దీమ 
న్మయా సహావ్యగ్రమనాః సహస్వ. 70 

ప్ర. అ. ఏతత్=ఈ, అస్త్రమ్=అస్త్రము, యస్య=ఎవనిదో, యః=ఎవడు, 
అస్యాదీనికి, ('ప్రభవః= మూలకారణమో, అట్టి, భగవాన్ =పూజ్యు డైన, స్వయంభూః 

బ్రహ్మదేవుడు, అచిన్త్యః-ఊ హింప శక్యముకానివాడు అని, మన్యే-తలంచుచున్నాను. 
ధీమన్=ఓ | బుద్ధిమంతుడా ! త్వమ్=నీవు, ఇహ=ఇక్కడ, అద్య=ఇప్పుడు, 
అవ్యగ్రమనాః=కలత చెదని మనస్సు కలవాడవై, బాణావపాతమ్=బాణముల 
పాతమును, మయా సహానాతో కూడ, సహస్వ=స హించుము. 

తొ ఈ అస్ర్రమునకు అధిదేవత, ఈ అస్త్రమునకు మూలకారణమూ 
అయిన పూజ్యాడైన బ్రహ్మదేవుని ప్రభావము ఊహింప శక్యముకానిది అని 
అనుకొనుచున్నాను. ఓ ! ధీమంతుడా ! నాతోపాటు నీవుకూడ ఇప్పుడు 
ఇక్కడ ఈ బాణపాతమును కలత చెందని మనస్సుతో సహించుము. 70 

మూ. ప్రచ్చాదయత్వేష హి రాక్షసేన:ః 
aa న జీ షిజాలై 
ఏతచ్చ సర్వం పతితాగ్యశూరం . 
న భ్రాజతే వానరరాజ సైన్యమ్. = 71 

' 

ప్ర. అ. సర్వాధికణలందరికంటు అధికుడుగా ఉన్న, ఏషః=ఈ, రాక్ష 
సేన్ద్రః=రాక్షసనాయకుడు, నాయకవృష్టి జాలై=బాణవర్హ్షసముదాయ ముల చేత, 
ప్రచ్చాదయతు=కప్పివేయుగాక. పతితాగ్రశూరమ్=పడిపోయిన  ప్రధానశూరులు 
గల, ' ఏతత్=ఈ,  సర్వమాసమప్తమైన, వానరరాజ సైన్యమ్ావానరరాజ యేన, న భ్రాజలే=ప్రకాశించుటలేదు. 

లా. ప్రస్తుతము అందరికం ట అధికుడుగా ఉన్న ఈ రాక్షసనాయ కుడు 
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బాణవర్షసముదాయములచేత  కప్పివేయుగాక. _ ప్రధానులైన శూరులందరూ 
పడిపోవుటచేత ఈ వానరసైన్యమంతా శోభావిహీనముగా ఉన్నది. 71 

మూ  అఆవాంతు దృష్టా క్ పతితౌ విసంజ్ఞా 

నివృత్తయుద్దా గతహర్షరోషా, 

ధ్రువం ప్రవేక్ష కత్యమరారివాస 

మసౌ సమాసాద్య రణా(గ్యలక్షీ గమ్. 72 

ప్ర అ. అసౌ=ఇతదడు, నివృత్తయుద్దా=నివర్తించిన యుద్ధము గల, 

గతహర్షరోషా= =పోయిన సంతోషకోపములు గల, విసంజ్ఞొ=సంజ్ఞ "లేకుండగా, 

పతితౌ=పడిపోయిన, ఆవామ్=-మనల నిద్దరినీ, దృష్టా చూచి, రణా(గ్యల 

క్రీ మ్= యుద్ద ప్రారంభమునకు సంబంధించిన విజయలక్ష్మిని సమాసాద్య=పొంది, 

ధ్రువమ్=తప్పక, అమరారివాసమ్=రాక్షసనివాసమును, ప్రచేక్ష గతాప్రవేశించగలడు. 

తా. మన మిద్దరము. యుద్దమునుండి విరమించి, సంతోషము కాని, 

రోషము కాని చూపకుండగా, సంజ క కోల్పోయి క్రింద పడిపోవుట చూచి, ఇతడు 

యుద్దప్రారంభమున లభించిన ఈ విజయలక్ష్మిని పొంది తప్పక లంకలోనికి 

వెళ్ళిపోవును. (మనమిప్పుడు సంజ్ఞ కోల్పోయి పడి ఉన్నట్లు పడి ఉందాము. 

తరువాత చూచుకొనవచ్చును అని భావము). 72 

మూ. తతస్తు తావిన్లుజితో౭_ స్త్రజాలై 
ర్భృభూవతుస్తత్ర తదా విశస్తా, 
స చాపి తౌ తత్ర విషాదయిత్యా 

ననాద హర్తాద్యుధి రాక్ష సేనుః. : 73 

ప్ర అ. తతః=అటు పిమ్మట, తౌ=వారిద్దరూ, ఇన్హ్రజిత౯ఇంద్రజిత్తు 

యొక్క, అస్త్రజాలైః=అ స్త్ర, ముల 'సముదాయములచేత తత్రాఅక్కడ, తదా=అప్పుడు, 

విశస్తా= కొట్టబడినవారు, బభూవతుః=అయిరి. సఃఆ, రాక క్ష సెన్హుశ్చా పారాక్ష 

సనాయకుదు కూడ, తత్రాఅక్కడ, తౌ=వారిద్రరినీ, విషాదయిత్వా= పీడించి, 

యుధి=యుద్దమునందు, హార్హాత్=సంతోషమువలన, ననాద= =ధ్వనిచేసెను. 

తౌ. పిమ్మట ఆ రామలక్ష్మణులు అక్కడ, ఇంద్రజిత్తు ప్రయోగించిన 

అస్త్రముల సముదాయములచేత  హింసింపబడిరి. ఇంద్రజిత్తు కూడ వారి నా 

విధముగా హింసించి సంతోషముతో. ధ్వనిచేసెను. 73 
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మూ. తతస్తదా వానర సైన్యమేవం 

రామం చ సంఖ్యే సహ లక ్యలోేన, 
యల 

విషూదయిత్యా సహసా వివేశ . 

పురీం దశగ్రీవభుజాభిగుప్తామ్. 74 

సంస్తూయమానః స తు యాతుధా నైః 

పిత్రే చ సర్వం హృషితో౬భ్యువాచ. 75 

ఇత్యార్డే శ్రీమద్రామాయణే ఆదికావ్యే యుద్దకాండే త్రిసప్తతితమః . సర్గః, 

ప్ర అ. తతః=అటు పిమ్మట, స=ఆ ఇంద్రజిత్తు, తదా=అప్పుడు, 

వానర సైన్యమ్=వానర సైన్యమును, లక్ష్మణేన సహాలక్ష్మణునితో కూడ, రామం 
చారాముణ్లీ, సంభ్యే=యుద్దమునందు, ఏవమ్=ఈ విధముగా, విషూదయిత్వా=ాన 

కింపచేసి య ూతుధా నః: =రాక్షసులచేత, సంస్ఫూయమానకాస్త్తు తించబడుతూన్న ై టై 

దశగ్రీవభుజాభిగుప్తామ్=రావణుని భుజములచేత రక్తి ంపబడిన, పురీమ్=పుఠమును, 

సహస్తా=వెంటనే, వివేశప్రవేశించెను. హృషితఃసంతో షించుచున్నవా డ్రై, సరయు 

ఆంతనూ, పిత్రే తండ్రికి, అభ్యువాచ=చె ౩ ప్పెను. 

తా, అప్పు డా ఇంద్రజిత్తు యుద్దమునందు వానర సైన్యములను 

నశింపచే! ౧, శతామలక్ష క్ష్మణులను పడగొట్టి, రాక్షసులచేత స్తుతింపబడుచు వెంటనే 

రావణుని భుజములచేత పాలింపబడుచున్న "లంకానగరము చేరి సంతోషముతో 

తండ్రికీ జరిగినదంతా తెలిపెను. 

- “బాలానందిని” అను శ్రీమదామాయణాం(ధవ్వాఖ్యానమునందు 

యుద్దకాండలో డెబ్బదిమూడవ నర్గ నమాస్తము. 



అథ చతుఃసప్తతితమః సర్గః ' 

[జాంబవంతుని ఆదేశమును అనునరించి హనుమంతుడు పొమాలయము 
నుండి దివ్యౌషధు లున్హ నర్వతమును తీసికొనివచ్చుట) వాటి వానన తగలగానే 
రామలక్ష్మణులు నమన్తవానరులు న్యాన్ష్యము చెందుట. 

మూ. తయోస్తదా సాదితయో రణాగే 
ముమోహ సైన్యం హరియూథపానామ్, 
సుగ్రీవనీలాజ్లదజామ్బవన్తో 
న చాపి కించి త్రతిపేదిరే తే. 1 

ప్ర అ. రణాా గీ=యుద్ధమునందు, తదా=అప్పుడు, తయోః=ఆ 

రామలక క్ష్మణులు, సాదితయోః= సీ డింపబడినవా రగుచుండగా, హరియూథ పా 

నామ్=వానరే ననానాయకులయొక్క, సైన్యమ్= సైన్యము, ముమోహ= మోహము 

చెందెను. తే=ఆ, స్నుగీవనీలాబ్ఞ్దదజామ్సవనోో ౬_ పి= సుగీవానీ లాఅంగద-జాంబవం 

తులు కూడ, కించిత్= ఏమీ, న ప్రతిపేదిరే= =తెలియజాలకుండిరి. 

తా. యుద్ధరంగమునందు ఆ రామలక్ష్మణు లిద్దరూ పీడింప 

బడిరి. వానర -ఫీనానాయకుల సైన్యము కూడ మూర్చ చెందెను. ఆ 

సుగీవ- -నీల-అంగద-జూంబవంతులకు ఏమి చేయవలెనో తెలియలేదు. l 

మూ. తతో విషణం సమవేక సర్వం 
£9 యి 

విభీషణో బుద్దిమతాం వరిష్టఃి, 

ఉవాచ శాఖామృగరాజవీరా 

నాశ్యాసయన్న ప్రతి మైర్వచోభిః. 2 

ప్రః అ. తతః= =అటు పిమ్మట, బుద్దిమతామ్= బుద్దిమంతులలో, వరిష్టః= 

(శేషు డైన, విభీషణః =విఖీషణుడు, విషల్ణమ్= =దిగులుచెందిన, సర్వమ్=సమస్తమైన 

సైన్యమును, సమవేక్ష్య= చూచి, అప్రతిమైః=సాటిలేని, వచోభిః= వాక్యములతో, శాఖా 

మృగరాజవీరాన్ = వానరాధిపుడైన సుగీవుని వీరులను, _ఆశ్యాసయన్ = 'ఓదార్చుచు, 

ఉవాచ=పలి కను. 

తొ. పిదప బుద్ధిమంతులలో శేషు డైన విభీషణుడు దిగులు చెంది ఉన్న 

సైన్యము నంతనూ చూచి వానరరాజైన సుగ్రీవుని సైన్యములోని వీరులను 
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మంచిమాటలతో ఓదార్చుచు ఇట్లు పలికెను. 2 

మూ. మా భైష్ట నాస్త్యత్ర విషాదకాలో 
యదార్యపుత్రౌ హ్యవశౌ విషల్ణ్హా, 

స్వయంభువో వాక్యమథోద్వహన్నౌ 

యత్వ్సాదితాఎన్హుజితా స్త్రృజా ల:. 

ప్ర అ. ఆర్యపుత్రా=పూజ్యుడైన దశరథుని కుమారులు, స్వయంభువఃణబ 

హ్మ దేవునియొక్క, వాక్యమ్=వాక్యమును, ఉద్వహన్నా=మన్నించుచున్నవా రై, అథ 
అటుపిమ్మట, ఇన్దుజితా=ఇంద్రజిత్తుచేత, అస్త్రజాలై=అస్త్రసముదాయములచేత, 

యత్=ఏ కారణమువలన, సాదితౌ= పీడింపబడినారో, యత్=ఏ కారణమువలన, 

 అవశౌ=తమకు తాము వశులుకానివారై,.  విషణ్ణా=విషాదముచెంది ఉన్నారో, 
అందువలన, మా భైషాభయపడకుడు; అత్ర=ఇక్కడ, విషాదకాలణాదుఃఖమునకు 
కాలము, నాస్తి=లేదు. 

తా. రామలక్ష్మణు లిద్దరూ (బ్రహ్మ దేవున్ని వాక్యమును మన్నించుచు ' 

ఇంద్రజిత్తు బాణములచేత పీడింపబడినవారై |) వశము తప్పి మూర్చిల్లినారు. 

అందువలన మీరు భయపడకుడు. ఇది దిగులు చెందవలసిన సమయము 

కాదు. 3 

మూ. తస్మె తు దత్తం పరమాస్త్రమేత 
త్స $యంభువా బ్రాహ్మమమోఘవీర్యమ్, 

తన్మానయన్నా యుధి రాజపుత్రౌ _ 
నిపాతితౌ కో౭_త్ర విషాదకాలః. 4 

ప్ర. అ.  తస్మె=ఇందజిత్తునకు, ఏతత్=ఈ, అమోఘవీర్యమ్=వ్య 

ర్ధము కాని శక్తీ గల, హ్రైహ్మం పరమాస్త్రమ్=బహ్మదేవతాకమైన గొప్ప, 
అస్త్రము, స్వయంభువా బ్రహ్మ దేవునిచేత, దత్తమ్=ఇవ్వబడినది. తత్ = దానిని, 
మానయన్నాాగౌరవించుచు, రాజపుత్రౌ=రాజపుత్రులు, యుధి=౭యుద్దమునందు, 
నిపాతితౌ= పడగొట్టబడినారు. అ(త్ర=ఇక్కడ, విషాదకాలః=దుఃఖమునకు కాలము, 
కః=ఏది? | . 

తా. వ్యర్థము కాని శక్తి గల ఈ గొప్పదైన (బహ్మాస్త్రమును 
(బ్రహ్మ దేవుడు ఇంద్రజిత్తుకు ఇచ్చి యున్నాడు. దానిని మన్నించి రామలక్ష్మణులు 

యుద్దములో మూర్చ చెంది ఉన్నారు. ఇక్కడ దుఃఖించవల సిన పని ఏమున్నది! 
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మూ. బ్రాహ్మమస్త్రం తతో ధీమాన్మానయిత్యా తు మారుతిః, 
విభీషణవచః శ్రుత్వా హనూమానిదముబ్రవీత్. ర్ 

ప్ర అ. తతఈాఅటు పిమ్మట, ధీమాన్ =బుద్ధిమంతుడు, మారుతిః= 

వాయుదేవుని పుత్రుడు అయిన, హనూమాన్=హనుమంతుడు, బ్రాహ్మమ్ 

అస్త్రమ్=బ్రహ్మాస్త్రఘును, మానయిత్యా=గౌరవించి, విభషణవచజావిభీషణుని వాక్య 
మును, శ్రుత్వావిని, 'ఇదమ్=ఈ వాక్యమును, అ(బవీత్ జ=పలికెను. 

తా. అప్పుడు బుద్ధిశాలి వాయుపుత్రుడూ అయిన హనుమంతుడు 
బ్రహ్మాస్త్రమును గౌరవించుటకై కొంచెము సేపు బంధములో ఉండి, దానిని 
విడిపించుకొని, విభీషణుని మాటలు విని ఇట్టు పలికెను. ర్ 

మూ. అస్మిన్నస్త్రహతే "సైన్యే వానరాణాం తరస్వినామ్, 

యో యో ధారయతే ప్రాణాం స్తం తమాశ్యాసయామహే. 6 

ప్ర. అ. అస్త్రహతే=అస్త్రముచేత కొట్టబడిన, తరస్వినామ్=వేగవంతు 
లైన, వానరాణామ్=వానరులయొక్క, అస్మీన్=ఈ, సైన్యే=సైన్యమునందు, యః 

యః=ఎవడెవడు, ప్రాణాన్ =ప్రాణములను, ధారయతే=ధరించి ఉన్నాడో, తం 

తమ్=ఆ యా వానరుని, ఆశ్యాసయామ మ =ఓదా ర్చెదము. 

తా, బలశాలులైన వానరుల ఈ సైన్యము బ్రహ్మాస్త్రముచేత కొట్టబడి 

ఉన్నది. ఇపుడు వీరిలో ఎవ రెవరు ప్రాణాలతో ఉన్నారో వాళ్ళ నందరినీ 

ఓదా ర్పెదము. 6 

మూ. తావుభౌ యుగపద్వీరౌ హనూమద్రాక్షసోత్తమౌ, 

ఉల్కాహస్తా తదా రాత్రౌ రణశీర్షే విచేరతుః. 7 

ప్ర. అ. వీరౌ=వీరులైన, తౌ=ఆ, ఉభౌ=ఇద్దరు, హనూమదాక్షసోత్తమౌ=హ 

నూమద్విభీషణులు, తదా=అప్పుడు, రాత్రా=రాత్రియందు, ఉల్కాహస్తా=కొరవులు 

హస్తములందు కలవారై, రణశీర్ణే=రణరంగమునందు, విచేరతుఃసంచరించిరి. 

తా. వీరులైన ఆ హనుమద్విభీషణు లిద్దరూ, అప్పుడు, ఆ రాత్రివేళ, 
కాగడాలు చేత దరించి యుద్దభూమిలో. సంచరించిరి. 7 

మూ. _ భిన్నలాజ్లూలహస్తోరుపాదాబ్లులిశి రోధరైః, 
స్రవద్భిః క్షతజం గాడతైః ప్రసవద్బిః: సమన్తతః. 8 

పతితైః పర్వతాకా రైర్యాన రైరభిసంవృతామ్, 

శస్తైశ్చ పతితైర్తీ ప్పెర్హదృశాతే వసుంధరామ్. 9 

ప్ర అ. భిన్నలాబ్లూలహస్తో రుపాదాజ్లులిశి రోధరైః=|బద్దలుకొట్టబడిన 
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తోకలు, చేతులు, తొడలు, పాదములు, (వేళ్ళు, కిరస్లులూ గల, గా తైఅవయ 

వములచేత, క్షతజమ్=రక్తమును, (స్రవద్భిజస్రవించుచున్న, (ప్రప్రవడ్శిణామూత్రిం 
చుచున్న, సమన్తతః=అంతటా, పతితైః౭పడియున్న, పర్వతాకా రైః=పర్వతమువంటి 

ఆకొరము గల, వానరైక=వానరులచేత, ' అభిసంవృతామ్=కప్పబడియున్న, 

పతితైః=పడిన, ది ప్తెకాప్రకాశించుచున్న, శస్(తైశ్చ=శస్త్రములచెత కూడ కప్పబడిన, 

వసుంధరామ్=భూమ్ని, దదృశాతే=చూచిరి. 

తా. వానరుల తోకలు, చేతులు, తొడలు, పాదాలు, వేళ్ళు, ణిరస్సులు 

తెగి పడి యుండెను. అవయవములనుండి రక్తము కారుచుండెను. కొందరు ' 

మూత్రము విడచుచుండిరి. ఆ విధముగ అంతటా పడియున్న, పర్వతములవంటి 
ఆకారములు గల వానరులచేత ఆ భూమి అంతా కప్పబడియుండను. అక్కడ 

ప్రకాశించుచున్న అవేకములైన ఆయుధములు కూడ పడియుండెను. అట్టి 

యుద్దభూమిని ఆ హనుమద్విభీషణులు చూచిరి. 8,9 

మూ సు(గ్రీవమజ్జదం నీలం శరభం గన్హమాదనమ్, 

గవాక్షం చ సుషేణం చ వేగదర్శినమేవ చ. 10 | 

మైన్లం నలం జ్యోతిముఖం ద్సివిదం చాపి వానరమ్, 

విభీషణో హనూమాంశ్చ దదృశాతే హతాన్ రణే. oH 

ప్ర. అ. విభీషణణావిభీషణుడు, హనూమాన్ చాహనుమంతుడు, రణే= 
యుద్దమునందు, హతాన్=కొట్టబడిన, సుగీవమ్=సు గీవుల్ణి, అజ్జదమ్ =అంగదుళ్లో, 
నీలమ్=నీలుణి, శరభమ్=శరభుణి, గనమాదనమ్=గంధమాదనుణీ, గవాక్షమ్=గవొ 

దర క రా ణం యి 
కుళ్ల, సుషేణం చాసుషేణుణ్లీ, వేగదర్శినమేవ చావేగదర్శిని, మైన్తమ్=మైందుళ్లో, 
నలమ్=నలుళ్లో, జ్యోతిముఖమ్=జ్యోతిముఖుల్ణి, ద్వివిదమ్=ద్వివిదు డను, వానరం 
చాపిావానరుళ్లో, దదృశాతే=చూచిరి. 

తా. విభీషణహనుమంతులు యుద్ధభూమిలో కొట్టబడి యున్న సుగ్రీవ- 
అంగద-నీల-శరభ- గంధమాదన- గవాక్షులను, సుషేణ-వేగదర్శులను, మైంద- 

నల-జ్యోతిముఖ-ద్వివిదులను చూచిరి... 10,11 

ఇ. | అలు కొ | 5 a , గ | 9 | మూ. పప్తషష్టిర్హతాః కోట్యో వానరాణాం తరస్వినామ్, 

అహ్నః పఇ్బుమశేషేణ వల్లభేన స్వయంభువః. “2 

ప్ర. అ, స్వయంభువణబహ్మ దేవునికి, వల్లభేన=ఇష్టుడైన ఇంద్రజిత్తుచేత 
(లేదా ఇష్టమైన బహ్మాస్త్రముచేతు, అహ్నజపగటిభాగముయొక్క, _ పజ్బు 
మశేషేణ=చివరి ఐదవభాగముచేత, - తరస్వినామ్=వేగవంతులైన, వానరాణామ్= 

యొక్క, సప్తషష్టిణాఅరవైఏడు, కొ'ట్యకాకోట్లు, హతాఃకొట్టుబడిరి. 
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తొ. (బహ్మనుండి వరమును పొందిన ఆ ఇంద్రజిత్తు పగటి చివరి 

ఐదవభాగములో వేగవంతులైన అరవైఏడుకోట్ల వానరులను కొట్టను. 12 

వి పగటి భాగమునందు (పాతకాలము, సంగవము, మధ్యాహ్నము, 

అపరాహ్లము, సాయాహ్నము అను ఐదు విభాగము లుండును. ఒక్కొక్కదానికి 

ఆరు ఘడియలు (రెండు గంటల 24 నిముషములు). ఆ సాయాహ్నమునందు 
ఈ బ్రహ్మాస్త్రప్రయోగము జరిగి నని అరము. 

థి 

మూ. సాగరౌఘనిభం భీమం దృష్ట వ బాణార్తితం బలమ్, 

మార్గతే జామ్బవన్తం చ హనూమాన్ సవిభీషణ:. 13 

ప్ర. అ. సవిభీషణః=చిభీషణునితో కూడిన, హనూమాన్=హనుమంతుడు, 

సాగరౌఘనిభమ్=సము|ద్రజలసంఘాతముతో సమానమైన, బాణార్దితమ=బాణముల 

చేత పీడింపబడిన, బలమ్= సైన్యమును, దృషాాచూచి, జామ్బ్సవన్తమ్=జాంబవం 

తుళ్లో, మార్గతే= వెదకుచున్నాడు. 

తొ, విభీషణునితో కూడిన హనుమంతుడు బాణములచేత పీడింపబడి 

యున్న, సముద్రజలసంఘాతము వంటి ఆ వానరసైన్యమును చూచుచు, 

జాంబవంతునిక్"రకై వెదకిను, 13 

మూ. స్వభావజరయా యుక్తం వృద్ధం శరశతైశ్చితమ్, 

ప్రజాపతిసుతం వీరం శామ్యన్తమివ పావకమ్, 14 

దృష్టా 1 సమభిసంక్రమ్య పౌలస్తో వాక్యమబ్రవీత్ ం 

ప్ర అ. పౌలస్త్యః=విభిషణుడు, స్వభావజరయా=సహజముగా వచ్చిన 
_ ముసలితనముతో, యుక్తమ్=కూడినవాడు, వృద్ధమ్= వృద్దుడు, శరశతైః=ా వందలకొ 

లది బాణములచేత, చితమ్= =వ్యా పింపబడినవాడు, శామ్యన్తమ్శాంలించుచున్న 

పావకమ్ ఇవ= అగ్నివలె ఉన్నవాడు, వీరమ్ =వీరుడూ అయిన, ప్రజాపతిసుతమ్ వబ 

హ్మదేవుని పుత్రుడైన జాంబవంతుళి, దృష్టా $=చూచి, సమభిసంక్రమ్య=సమీ పించి, 

వాక్యమ=వాక్యమును, అబ్రవీత్ =పలి కెను. 

తా. వయోవృద్దుడైన ఆ (బ్రహ్మపుత్రుడైన జాంబవంతుడు వార్తక్యముచేత 

సహజముగానే దుర్చలుడుగా ఉండెను. ఆ వీరుడు వందలకొలది 'హెణములు 

(గుచ్చుకొనుటచే శాంతించుచున్న అగ్నివలె ఉండను. అట్ట జూంబవంతుడు 

కనబడగానే విభీషణుడు ఆతనివద్దకు వెళ్లి ఇట్లు పరి కను. 14 

మూ. కచ్చిదార్య శరైస్తీ క్ర్ణెర్ల న్న ప్రాణా ధ్వంసితాస్తవ. 15 

విభీషణవచః శుత్యా జామృవానృక్షపుంగవః, 
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కృచ్భ్రాదభ్యుర్గిరన్వాక్యమిదం వచనమబ్రవీత్. 16 
ప్ర. అ. ఆర్యాపూజ్యడా ! తీక్ట్ైైాతీక్ట్ణములైన, శరైణాబాణములచేత, ' 

తవానీయొక్క, ప్రాణాః ప్రాణములు, న ధ్వంసితాః కచ్చిత్ =నశింప చేయబడలేదు 
కదా! బుక్షపుంగవః=భల్లూకములలో (శేష్ఫుడైన, జామ్బవాన్ =జాంబవంతుడు, విఖిష 

_ ణవచజావిభీషణుని వచనమును, శ్రుత్వా=విని, కృచ్చాాత్ =కష్టమువలన, వాక్యమ్= 
వాక్యమును, అభ్యుద్గిరన్=ఉచ్చరించుచు, ఇదం వచనమ్=ఈ వచనమును, ' 
అబవీత్ =పలికెను. 

తా. . “ఆర్యా ! వాడియైన బాణములచేత నీ ప్రాణము లు, 
నశింపచేయబడలేదు కదా 1 భల్లూకములలో (శేష్టుడైన జాంబవంతుడు . 
విభీషణుని మాటలు విని, మాటలు అతికష్టముమీద ఉచ్చరించుచు ఇట్లు పలికెను, 

మూ. _ నైరృతేన్హు మహావీర్య స్వరేణ త్యాభిలక్షయే, 
విద్దగాత్రః శితైర్భాణైర్న త్యాం పశ్యామి చక్షుషా. 17 

ప్ర. అ. మహావీర్య=గొప్పు పరాక్రమముగల, నైరృలేన్తు=ఠాక్షసనాయకా! | 
స్వరేణాస్వరముచేత, త్వా=నిన్ను, అభిలక్షయే=గుర్తించుచున్నాను. శితైఃావాడి, 
యైన, బాణైణాబాణములచేత, విద్దగాత్రః=కొట్టబడిన అవయములు గల నేను, 
త్వామ్=నిన్ను, చక్షు షా=నేత్రముతో, న పశ్యామాచూచుటలేదు. 

తా. గొప్ప పరాక్రమము గల ఓ విభీషణా ! నిన్ను నీ కంఠస్త్వురము 
చేత గుర్తు పట్టుచున్నాను. నా శరీరము వాడియైన బాణములచేత కొట్టబడి 
యుండుటచేత నిన్ను కంటితో చూడలేకున్నాను. 1 

మూ అజ్ఞనొ సుప్రజా యేన మాతరిశ్వా చ సువ్రత, 
౧ హమమాన్ వానరశ్రేష్టు ప్రాణాన్ ధారయతే క్వచిత్. ' 18 

"ప అ. సువతామంచి నియమములు కలవాడా ! యే న=ాఎన 
నిచేత, అశ్ఞానౌ=అంజన, సుప్రజాఃమంచి సంతానము గలదో, మాత దశా 

 చూవాయుదేవుడు కూడ మంచి సంతానము గలవాడో, అట్టి, వానర 
డ్రేష్ణణావానరులలో (శ్రేష్ణుడైన, హనుమాన్=హనుమంతుడు, కృచిత్ =ఎక్కడ నైనా, 
ప్రా గాన్ ప్రాణములను, ధారయతే=ధరించి ఉన్నాడా లి | 

నా . ఉత్తమ నియమవంతుడవైన ఓ విభీషణా ! అంజనావాయు దే వుం 
త ర శేషుడు, హనుమంతుడు ఏ మూలనైనా (పాళాశాలతో 

జ 
18 
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నమూ. శ్రుత్వా జామ్సవతో వాక్యమువాచేదం విభీషణః, 

ఆర్యపుత్రావతిక్రమ్య కస్మాత్స చ్చసి మారుతిమ్. 9 

ప్ర. అ. జామృవతకాజాంబవంతునియొక్క, వాక్యమ్=వాక్యమును, 

(శుత్వా౭విని, విభీషణః=విభధీషణుడు, ఇదమ్=ఈ, వాక్యమ్=వాక్యమును, ఉవాచా 

పలికెను. ఆర్యపుత్రౌ=పూజ్యాడైన దశరథుని కుమారులను, అతి క్రమ్య= దాటి 

(విడచి), మారుతిమ్ా-హనుమంతుళ్లి గూర్చి, కస్మాత్ =ఎందువలన, పృచ్చసి=అ 

డుగుచున్నావు? 

తా. జాంబవంతుని మాటలు విని విభీషణు డిట్లు పలికెను. 

రామలక శ్రైయిల విషయ మడుగకుండగా హనుమంతుణ గూర్సి అడుగుచున్నా 
ల Ca 

వేమి? 19 

మూ. నైవ రాజని సుగగ్లీవే నాజ్ఞదే నాపి రాఘవే, 

ఆర్య సందర్శితః స్నేహో యథా వాయుసుతే పరః. 20 

ప్ర అ. ఆర్య౭పూజ్యుడా |! వాయుసుతే=హనుమంతునియందు, 

యథా=ఎట్లు, పరః=అధికమైన, "స్నైహఃా స్నేహము, సందర్శితః=చూపబడి 

నదో, అట్లు, రాజని=రాజైన, స్ముగ్రీవే=సుగ్రీవునియందు, నైవాచూపబడలేదు; 

అజ్ఞదే=అంగదునియందు, న=చూపబడలేదు; రాఘవే2_ పి=రామునియందు కూడ, 

న=చూపబడలేదు. 

తా. ఓ ! పూజ్యాడా ! నీవు హనుమంతుని విషయమునందు 

ఎంత అధికమైన స్నేహమును చూపుచున్నావో అంత స్నేహమును రాజైన 
స్నుగీవుని విషయమునందు గాని, అంగదుని విషయమునందుగాని, రాముని 

విషయమునందు గాని చూపుట లేదు ! 20 

మూ. విభీషణవచః శ్రుత్వా జామృవాన్యాక్యమటవీత్ , 

శ్పణు నైరృతశార్తూల యస్మాత్ పృచ్చామి మారుతిమ్. 21 
ర ఠా 

ప్ర. అ. జామ్బవాన్ =జాంబవంతుడు, విభీషణవచ=విభీషణుని 

వచనమును, గ్రుత్వా”నిని వాక్యమ్ =వాక్యమును, అ(బవీత్=పలికెను. నైరృతశా 
ర్దూలారాక్షస (శెష్టుడా ! మారుతిమ్-హనుమంతుళ్లి గూర్చి, యస్మాత్ =ఎందువలన, 
రు యల (©) బె 

పృచ్చామి=అడుగుచున్నానో, శృణు=వినుము. 

తా. విభీషణుని మాటలు వని జాంబవంతు డిట్లు పలికెను. “విభీషణా! 

నేను హనుమంతునిగూర్చియే ఎందుకు అడుగుచున్నానో వినుము” _ ? 

మూ. _ అస్మిన్ జీవతి వీరే తు హతమప్యహతం బలమ్, 
హనూమత్యుజ్ఞిత ప్రాణే' జీవన్తో౭_.పి మృతా వయమ్. 
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ప్ర అ. అస్మిన్ వీరే=ఈ వీరుడు, జీవతి=జీవించి యుండగా, 
హతమపి=చంపబడిన దైనను, బలమ్=సేన, అహతమ్=చంపబడలేదు. హనూ ' 

మతి=హనుమంతుడు, ఉజ్జితప్రాణ=విడువబడిన ప్రాణములు గలవా డగుచుండగా, 
వయమ్=మనము, జీవన్తః అపి=జీవించి ఉన్నను, మృతాః౭మరణించినవారమే. 

తా. వీరుడైన ఈ హనుమంతుడు జీవించి ఉన్నట్లయితే సైన్యము 
చంపబడినను చంపబడన ట్ల. ఇతడు మరణించినచో మన మందరము జీవించి 
ఉన్నను మరణించిన ట్లు. ౨202 

మూ. ధరతే మారుతిస్తాత మారుతప్రతిమో యది, 
.... వైశ్వానరసమో వీర్యే జీవితాశా తతో భవేత్. 23 

ప్ర. అ. తాతాతండ్రీ ! మారుతప్రతిమఃావాయువుతో సమా 
నుడు, వీర్యే=పరాక్రమమునందు, వైశ్వానరసమణాలఅగ్నితో సమానుడు అయిన, 
మారుతిణాహనుమంతుడు, ధరతే యది=జీవించి ఉన్నట్లయితే, తతణ అప్పుడు, 
జీవితాశా=జీవితమునందు ఆశ, భవేత్ =ఉందును. 

తా నాయనా ! వాయువుతో సమానుడు, పరాక్రమమునందు 
ఆగ్నితుల్యుడు అయిన హనుమంతుడు జీవించి ఉన్నట్లయితే మనకు జీవితమును 
గూర్చి ఆశ ఉండును. 23 

మూ. తతో వృద్ధముపాగమ్య వినయాదభ్యవాదయత్, 
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తా, అప్పుడు వ్యాకులత చెందిన ఇంద్రియములు గల ఆ జాంబవంతుడు 

హనుమంతుని మాట వినబడగానే మళ్లీ జన్మ ఎత్తినట్టు భావించెను. 25 

మూ. తతో౭_బవీన్మ హాతేజా హనూమన్తం స జామ్బృవాన్, 

ఆగచ్చ హరిశార్జూల వానరాంప్ర్రాతుమర్హ సి. 26 

ప్ర, అ. తతః=అటు పిమ్మట, మహాలేజాః= గొప్ప తేజస్సు గల, సఃాఆ, 

జామృవాన్ =జాంబవంతుడు, హనూమన్తమ్=హనుమంతుని గూర్చి, అబ్రవీత్ =ప 

లికెను. హరిశార్దూల-వానర శేషృడా { ఆగచ్చారమ్ము. వానరాన్ =వానరులను, 

త్రాతుమ్= =రక్షించుటకు, అర్లసి=తగి యున్నావు. 

తా, అప్పుడు గప్ప తేజస్సు గల ఆ జాంబవంతుడు హనుమంతునితో 

ఇట్లు పలికెను. ఓ ! వానర్మశేష్పుడా ! రమ్ము; వానరులను రక్షించుము. 26 

మూ. నాన్యో విక్రమసర్యాప్తస్త మేషాం పరమః సఖా, 

త్వత్సరాక్రమకాలో౭_యం నాన్యం పశ్యామి కం చన. 27 

ప్ర. అ. త్వమ్=నీవే, ఏషామ్=వీళ్ళకు, విక్రమపర్యాష్తః=పరాక్రమముచేత 
చాలిన, పరమః=గొప్పవా డైన, సభా=స్నే హితుడవు. అన్యః=ఇతరు  డెవడూ, 

న=లేడు. అయమ్=ఇది, త్వత్సరా|క్రమకాలః=నీ పరాక్రమమునకు కాలము? 

అన్యమ్=మరి యొకనిని, కం వనాఎవనిని, న పశ్యామి=చూడను. 

తా. ఈ వానరులకు నీవే పరాక్రమముచెత తగిన స్నెహితుడవు; 

మరెవ్వరూ లేరు. ఇది నీ పరాక్రమము చూపుటకు తగిన కాలము. 

ఇతరులెవ్వరూ నాకు కనబడుటలేదు. 27 

మూ. బుక్షవానరవీరాణామనికాని ప్రహర్షయ, 

విశల్యౌ కురు చా "ప్వేతౌ సాదితౌ రావములక క్షణ. 28 

ప్ర. అ. బుక్షవానరవీరాణామ్= =భల్జూక-వానరవీరులయొక్క, అనీకాని= 

సైన్యములను, ప్రహర్హయ= మ సంతోష పెట్టుము. సాొదితౌ= సీడింపబడిన, ఏతౌ= ఈ 

రామలక్ష్మణా చారావులక్ష్మణులను కూడ, విశల్యౌ=శల్యము లేనివారినిగా, 

కురు=చేయుము. 

తా. ఈ భల్లూక-వానరవీరుల సైన్యములకు సంతోషము కలిగించుము. 
పీడితులై ఉన్న ఈ రామలక క్ష్మణుల  శల్యములను కూడ తొలగింపుము. 28 

మూ. గత్వా పరమమధ్యానముపర్యుపరి సాగరమ్, 

హిమవన్తం నగశ్రేష్టం హనూమన్ గన్తుమార్లసి. 29 
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ప్ర, అ. హనూమన్ =హనుమంతుడా ! సాగరమ్ ఉపర్వుపరాసమ్ముదము 
"పెపెన, పరమమ్=గొపుదెన, అధాఇనమ్=మార్లమును, గతాళావెళ్ళి, నగశిషమ= 

చర్యని. హామీ మం ప వతదత ' గూల. గనక వళ్టుంకు,. 
అర్హ సాతగియున్నావు. 

తా ఓ! హనుమంతుడా! సముద్రము పైన దీర్ణమైన మార్గము నందు 

ప్రయాణము చేసి నీవు పర్వతములలో శ్రేష్టమైన హీమవత్పర్వతమునకు 

మూ. తతః కాషనమత్యు[గమృషభం పర్వతోత్త వుమ్, 

కైలాసశిఖరం చాత్ర ద్రక్ష్యస్యరినిషూదన. 30 

ప్ర అ అరినిషూదన=శత్రుసంహారకుడా | తతః=అటు పిమ్మట, 

కాషానమ్-బంగారము వికారము, అత్యుగమ్=చాల భయంకరమూ అయిన, 
పర్వతోత్సమమ్=పర్వత | శ్రేష్ట మైన, బుషభమ్=బుషభపర్వతమును, _ క్రైలాసశిఖరం 

చాకైలాసశిఖరమును, ద్రక్ష్యసి-చూడగలవు. 

తా. ఓ! శత్రుసంహారకుడా | పిమ్మట చాల భయంకరము, 

సువర్హమయమూ అయిన బుషభ మను పర్వత శ్రేష్టము, కైలాసశిఖరము నీకు 

అక్కడ కనబడును. 30 

మూ. తయోః శిఖరయోర్మరధ్యే ప్రదీప్తమతులప్రభమ్, 
సర్వౌషధియుతం వీర ద్రక్ష $ప్యాషధిపర్వతమ్. 31 

ప్ర అ. వీరజవీరుడా ! తయోః=ఆ, శిఖరయోః=శిఖరములయొక్క, = 
మగ్యేమధ్యయందు, ప్రదీప్తమ్= ప్రకాశించుచున్న, అతులప్రభమ్ాసాటిలేని 
కాంతి గల, సర్వ్యౌషధియుతమ్=-సమస్త ఓషధులతో కూడిన, ఓషధిపర్వతమ్= 

_ ఓషధిపర్వతమును, ద్రక్ష్య సి=చూడగలవు. 

తా. ఆ రెండు శిఖరముల మధ్య నీకు, ప్రజలించుచున్న, సాటిలేని 
కాంతి గల, సమస్తమైన ఓషధులతో నిండిన ఓషధిపర్వతము కనబడును. 31 

మూ తస్య వానరశార్జూల చతప్రో మూర్ష్ని సంభవాః, . 

ద్రక్ర్యప్యోషధయో దీప్తా దీపయస్తీర్షిశో దశ, 32 

ప్ర ఈ వానరశార్టూలావానర శేష డా! తస్య=ఆ పర్వతము 

యొక్క, మూర్జ్ని=శిరస్సునందు, సంభవాణాపుట్టిన, దీప్పా ప్రజ్య్వలించుచున్న, 

: చత్మస్రణానాలుగు, ఓఒషధయణాఓషధులు, ఉన్నవి. దశ=పది, దిశఃదిక్కు లను, 
ద్రీపయవ్తీణాప్రజ్వలింపజేయుచున్న వాటిని, [దక్ష 5 సి=చూడగలవు... Wl 
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తా ఓ! వానర శేష్ణుడా ! దాని శిరస్సుపై మొలచిన నాలుగు 

ప్రకాశించుచున్న ఓషధులు ఉండును. పది దిక్కులను (పకాశింపచేయుచుండు 

ఆ ఓషధులను చూడగలవు. 32 

మూ. మృతసంజీవనీం చైవ విశల్యకరణీమపి, 

సువర్ణకరణీం చైవ సంధానీం చ మహొషధిమ్. 33 
ప్ర.అ. మృతసంజీవనీం వైవామృతసంజీవనిని (మరణించినవారిని 

బతికించేది), విశల్యకరణీమ్ అ పి=విశల్యకరణిని (శరీరములో ఉన్న ములుకులను 
తొలగించునది), సువర్ణకరణీం చైవ=సువర్ణకరణిని (దేహమునకు మంచి రంగు 
కలిగించేది), సంధానీం' చాసంధాని అను “విరిగిన శరీరభాగములను అతికించేది,) 

మహొషధిమ్=ముహొషధిని (చూడగలవు). 

తా. నీ కక్కడ మృతసంజీవని, విశల్యకరణి, సువర్ణకరణి, సంధానకరణి 

అను మహౌషధులు కనబడగలవు. 33 

మూ. తాః సర్యా హనుమన్ గృహ్య క్రిప్రమాగన్తు మర్లసి, 
బి 

ఆశ్యాసయ హరీన్ ప్రాణైర్యోజ్య గన్హవహాత్మజ ! 34 

ప్ర. అ. హనుమన్ =హనుమంతుడా ! తాణావాటిని, సర్యాః=అన్నింటిని, 

గృహ్యూగ్రహించి, క్రిపమ్= కీ ఘముగా, ఆగన్తుమ=వచ్చుటకు, అర్లసికతగి ఉన్నావు. 

గన్హవహాత్మ జ=వాయునందనా ! హరీన్= వానరులను, (పాణైాప్రాణములతో, 

యోజ్య=కూర్చి, ఆశ్యాసయై=ఒఓదార్చుము. 

తా. హనుమంతుడా ! ఆ ఓషధులను అన్నింటినీ శీఘ్రముగా 

తీసికొనిరమ్ము. ఓ ! వాయుకుమారా ! వానరులందరికీ ప్రాణములు పోసి 

ఓదార్చుము. 34 

మూ. (శ్రుత్వా జామ్బవతో వాక్యం హనూమాన్ మారుతాత్మజః, 

ఆపూర్యత బలోద్ధరైరా ర్యాయు చే గైరివార్ధవ:ః. 35 

ప్ర అ మారుతాత్మ జావాయుపుతుడైన, హనుమాన్ =హనుమం 
తుడు, జామ్బవతః= జాంబవంతునియొక్క, వాక్యమ్ =వాక్యమును, శుత్వాావిని, 

అర్హవః౭సముద్రము, వాయువేగైః ఇవ= వాయువుయొక్క వేగమరలచేత వలె, 

బలోద్ధర్ష=బలముయొక్క ఉత్కర్షలచెత, ఆపూర్యత=నింపబడిను. 

తా, వాయుకుమారు డైన హనుమంతుడు జాంబవంతుని మాటలు 

విని సముద్రము వాయువేగముచేత నింపబడినట్లు అధికమైన బలముచేత 
పూరింపబడిను. 35 
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మూ. స పర్వతతటాగ్రస్థః పీడయన్ పర్వతోత్తమమ్, 
హనూమాన్ దృశ్యతే వీరో ద్వితీయ ఇవ పర్వతః 36 

ప్ర. అ పర్వతతటా గ్రస్థ్రః= పర్వతము చివర నిలచిన, పర్వతో త్తమమ్=అ 

ఉత్తమమైన పర్వతమును, పీడయన్= పీడించుచున్న, వీరః=వీరుడైన, సః హమా 

మాన్=ఆ హనుమంతుడు, ద్వితీయః=రెండవ, పర్వతః ఇవాపర్వతము వలి, 
దృశ్యతే=కనబడుచుండెను. 

తా. పర్వతము చివర నిలచి దానిని పీడించుచున్న వీరుడైన 
హనుమంతుడు రెండవ పర్వతము వలె కనబడుచుండెను. 36 

మూ. _హరిపాదవినిర్భగ్నో నిషపాద స పర్వతః, 
న శశాక తదాత్మానం వోఢుం భృశని పీడితః. 37 

ప్ర అ. హరిపాదవినిర్శగ్నఃా హనుమంతుని పాదములచేత వంచబడిన, 

సః పర్వతః=ఆ పర్వతము, భృశ ఎడితఃమిక్కీలి పీడింపబడినదై, తదా= =అప్పుడు, 

ఆత్మానమ్=తనను, _వోధఢుమ్=వహించుటకు, న శశాక=సమర్హము కాలేదు; 

నిషసాదాకూరుకొనిపోయెను. 

తా. హనుమంతుని పొదములచే అణగద్రొక్కబడిన ఆ. పర్వతము 

మిక్కిలి పీడింపబడినదై నిలద్రొక్కుకొనజాలక క్రిందికి అణగిపోయెను. 37 

మూ. తస్య పేతుర్నగా భూమౌ హరివేగాచ్చ జజ్వలు:, 

శృజ్ఞాణి చ వ్యశీర్యన్త పీడితస్య హనూమతా. 38 

ప్ర అ. _హనూమతా=హనుమంతునిచేత, పీడితస్య= కీ డింపబడిన, 

తస్య=ఆ పర్వతముయొక్క, నగాః= వృక్షములు, హరివేగాత్=హనుమంతుని వేగ 

మువలన, భూమౌ=భూమియందు, పేతుః=పడినవి. జజ్వలుః చా మండిపోయినవి. 

శృజ్ఞాణి చ=శిఖరములు కూడ, వ్యశీర్యన్త =విరిగిపోయినవి. 

ఈ హనుమంతుడు పీడించుటచే ఆ పర్య్వతమునుండి వృక్షములు, 
హనుమంతుని ' వేగమువలన నేల పై పడి మండిపోయినవి. శిఖరములు 
విరిగిపోయినవి. 38 

మూ తస్మిన్. సంపీడ్యమానే తు భగ్నద్రుమశిలాతలే, 

న శేకుర్వానరాః స్టా స్తాతుం ఘూర్గమానే నగోత్తమే. ౩39 

ప్ర. అ. స పీడ్యమానే- పీడింపబడుచున్న భగ్నద్రుమశిలాతలే=విరిగిన 
వృక్షములు శిలలు, వగ తస్మిన్ నగోత్తమే=ఆ పర్వత శేషము, ఘూూర్థమానే= 
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తిరిగిపోవుచున్న దగుచుండగా, వానరాఃవానరులు, స్టాతుమ్= నిలచుటకు, న 

శేకుఃాసమర్దులు కాలేదు. 

తా. ఆ విధముగా పీడింపబడి, చెట్లు, రాళ్లు విరిగిపడిపోయిన ఆ 

(శ్రేష్టమైన పర్వతము తిరిగిపోవుచుండగా _ వానరులు నిలబడజాలకపోయిరి. 39 

మూ. సా ఘూర్షితమహాద్వారా ప్రభగ్నగృహగోపురా, 

లజ్కా త్రాసాకులా రాత్రౌ ప్రనృత్తేవాభవత్తదా. 40 

ప్ర. అ. తదా=అప్పుడు, ఘూర్థితమహాద్యారా=తిరిగిపోవునట్టు చేయ 

బడిన (పధానద్వారములు గలది, ప్రభగ్నగృహగోపురా=విరిగిపోయిన గృహములు 

గోపురములు గలది, త్రాసాకులా=భయముచేత ఆకులము అయిన, లజ్కా=లంక, 

రాత్రౌ=రాత్రియందు, ప్రనృత్తేవానృత్యము చేయుచున్నదివలె, అభవత్ =ఆయెను. 

తా. అప్పుడు, ఆ రాతి లంకలో పెద్ద ద్వారము లన్నీ తిరిగిపోయెను, 

గృహములు, గోపురములు విరిగిపోయెను. భయముచేత ఆకులమై ఆ నగరము 

నృత్యము చేయుచున్నదా అన్నట్లు ఉండెను. 40 

మూ. _ పృథివీధరసంకాశో నిపీడ్య పృథివీధరమ్, 

పృథినీం కోభయామాస సార్గవాం మారుతాత్మజః, 41. 

ప్ర అ. పృథివీధరసంకాశః=పర్వతముతో సమానుడైన, మారుతాత్మజః= 

హనుమంతుడు, ప్పథివీధరమ్=పర్వతమును, నిపీడ్య=పీడించి, సార్గవామ్=సము 

ద్రముతో కూడిన, పృథివీమ్=భూమిని, వోభయామాస=క్షోభింపచె సెను. 

తా. పర్వతము వంటి హనుమంతుడు పర్వతమును పీడించి, 

సముద్రముతో కూడిన భూమిని కూడ నోభింపచే సెను. 41 

మూ. ఆరురోహ తదా తస్మాద్దరిర్మలయపర్వ తద్, 

మేరుమన్త్లరసంకాశం నానాప్రస్రవణాకులమ్. 42 

నానాద్రుమలతాకీర్ణం వికా సికమలోత్సతమ్, 

సేవితం దేవగన్తర్వెః షష్టియోజనముచ్చితమ్. 43 
రాజు ల్లు 

విద్యాధ రైర్ము నిగణైరప్పరోభిర్ని షేవితమ్, 

నానామృగగణాకీర్ణం బహుకన్తరశోభితమ్. 44 

సర్యానాకులయంస్తత్ర యక్ష గన్లర్వకింనరాన్, 
వ 

హనుమాన్ మేఘుసంకాశో వవృధే మారుతాత్మజః. 45 

ప్రై అ. తదా=అప్పుడు, హరిః౭హనుమంతుడు, తస్మాత్ =ఆ 
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పర్వతమునుండి, మేరుమున్హ్లరసం కాశమ్= మేరుముందరపర్వతములతో సమానము, 

నానాప్రస్రవణాకులమ్=అనేకములైన సెలయేళ్ళతో వ్యాకులము, నానాద్రుమలతా 

క్రీర్ణమ్=అనేకవిధములైన వృక్షములతోను, లతలతోను వ్యాప్తము, వికాసికమలోత్ప 
లమ్=వికసించుచున్న కమలములు నల్లకలవలు గలది, దేవగన్లరె 1=దేవతలచేతను 

గంధర్వులచేతను, "సీవితమ్=సేవించబడినది, షష్టియో జనమ్ =అరువదియోజన 

ములు, ఉచ్చితమ్=ఉన్నతము, విద్యాధరైశావిద్యాధరులచేత, మునిగణైః౭మునుల 
సముదాయములచేతను, అప్పరోభిః=అప్పరః స్త్రీలచేతను, నిషేవితమ్=ేవించబడి 

నది, నానామృగగణాకీర్ణమ్=అ నేకవిధములైన మృగముల సముదాయములచేత 

వ్యాప్తము, బహుకన్దరశోభితమ్=అనేక గుహలచేత ప్రకాశింపచేయబడినది అయిన, 

మలయపర్వతమ్=మలయపర్వతమును, ఆరురోహ=ఎక్కెను. మారుతాత్మజకానా | 

యుపుత్రుడైన, హనూమాన్ =హనుమంతుడు, తత్ర=అక్కడ, సర్వాన్ =సమస్తమైన, 
యక్షగన్షర్వకింనరాన్ =జయక్టులను గంధర్వులను కింనరులను, ఆకులయన్ =వ్యాకుల 

మగునట్లు చేయుచు, మేఘసంకాశణమేఘముతో సమానుడైై, వవృధే=వృద్ధి 

పొందెను. 

తా. హనుమంతుడు ఆ త్రికూటపర్వతమునుండి మేరూమందర 

పర్భతములత సమానమైన మలయపర్వతముపైకి ఎక్కెను. ఆ పర్వతము 

_ అనెకజలపాతములతో వ్యాకులమై అనేకవిధములైన వృక్తములతోను,- లతలతోను 

వ్యాప్తమై ఉండెను. వికసించుచున్న పద్మములతోను, కలవలతోను నిండియుండెను. 

అరవై యోజనముల ఎత్తైన ఆ పర్వతముమీద దేవతలు, గంధర్వులు, విద్యాధరులు, 
మునులు, అప్పరసలు "నివసించుచుందురు. అనేకమైన _గుహలతో ప్రకాశించు 
చున్న ఆ పర్వతము అనేకవిధములైన మృగముల గుంపులతో నిండియుండెను. 

వాయుకుమారుడైన హనుమంతుడు అక్కడ ఉన్న యక్షాగంధర్వ-కింనరులకు 

భయము పుట్టించుచు మేఘము వలె శరీరమును సెంచెను. 

వి ఈ నాలుగు శ్లోకాలు (42-45) కొన్ని ప్రతులలో లేవు. 
లేకుండుటయే. సమంజసము. లంకలో ఉన్న హనుమంతుడు సముద్రము 
దాటుటకు ముందే దక్షిణతీరమునందున్న మలయమును ఎక్కుట అసంభావ్యము 
కదా! ఇక్కడ బయలుదేరి మలయపర్వతముమీద ఆగి మరల హిమాలయంవైపు 

వెళ్ళినట్లు చెప్పుట పనితొందరలో ఉన్న హనుమంతుని మహాబలానికి అనుచితము. 

మూ పద్భా బం తు వైలమౌవిధ్య బడబాముఖవన్నుఖము, 

వివృత్యోగ్రం నవాదోచ్చె ప్రాసయన్ రజనీచరాన్. 46 

ప్ర, అ. శైలమ్=పర్వతమును, పద్భ్యామ్=-పాదములచేత, ఆవిధ్య=కొట్టి, 
బడబాముఖవత్ =బడబ (స ముద్రములో నివసించుచు అగ్నిజ్వాలలను కక్కు 
ఆడగుజ్జము) 'ముఖమువంటి, ఉగ్రమ్-భయంకరమైన, ముఖమ్=ముఖ 
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మును, వివృత్య=తెరచి, రజనీచరాన్ =రాక్షసులను, (త్రాసయన్ =భయ పెట్టుచు, 

ఉచ్చెకాగట్టిగా, ననాద= =ధ్వనిచేసెను. 

తా. పాదాలతో పర్వతమును గట్టగా నొక్కి పట్టి, బడబాముఖము 

వంటి భయంకరమైన ముఖమును తెరచి, రాక్షసులను భయ పెట్టుచు బిగ్గరగా 

గర్దించెను. 46 

మూ. తస్య నానద్యమానస్య శ్రుత్వా నినదముత్తమమ్, 

లజ్కాస్టా రాక్షసవ్యాఘ్రా న శేకుః స్పన్తితుం క్వచిత్. 47 

ప్ర. అ. నానద్యమానస్య=అధికముగా ధ్వనిచేయుచున్న, తస్య=వానియొక్క, 
ఉత్తమమ్=గొప్పదైన, నినదమ్= =ధ్వనిని, శ్రుత్వాావిని, లజ్కాస్థాణాలంకలో ఉన్న, 

రాక్షసవ్యాఘాజారాక్షస శ్రేష్ళులు, క్వచిత్ = ఎక్కడా కూడ, స్పన్షితుమ్= =కదలుటకు, 

న శేకుణాసమర్థులు కాలేదు. 

తా. బిగ్గరగా గర్హించుచున్న ఆతని ధ్వనిని విని లంకలో ఉన్న 

రాక్షసవీరులు ఎక్కడా. కూడ "కదలలేకపోయిరి. 47 

మూ. నమస్కృత్వా సముద్రాయ మారుతిర్భీమవిక్రమః, 

రాఘవార్డే పరం కర్మ సమీహత పరంతపః, 48 

ప్ర. అ. భీమవిక్రమః౭భయంకరమైన పరాక్రమముగల, పరంతపఃా 
శృత్రుసంహారకుడైన, మారుతిః=హనుమంతుడు, సముద్రాయ=సముద్రమునకు, 

నమస్క ఎత్ఫెనమస్కరించి, రాఘవార్థే=రాముని నిమిత్త మై, పరమ్= = శ్రేష్టమైన, 

కర్మ=కర్శను, సమీహత=అభిల షించెను 

తా. భయంకరమైన పరాక్రమము గల, శతుసంహారకుడైన హను 

మంతుడు సముద్రమునకు నమస్కరించి, రామునికొరకై. గొప్ప పనిచేయుటకు 

ఇచ్చయించెను. 48 

మూ. స పుచ్చముద్యమ్య భుజబ్ల్గకల్సం 

వినమ్య ప్పష్టం శ్రవణే నికుచ్య, 

వివృత్య వక్రం బడబాముఖాభ 

మాపుప్ణువే వ్యోమ్ని సచణ్ఞ వేగః. 49 

ప్ర. అ. సజహనుమంతుడు, భుజబ్గకల్పమ్=సర్పముతో సమానమైన, 

పుచ్చమ్=తోకను, ఉద్యమ్య=ఎత్తి, పృష్టమ్=వీపును, వినమ్య=వంచి, శ్రవణే= 

చెవులను, నికుచ్య=వంచి, బడబాముఖాభమ్=బడబాముఖమువంటి కాంతి గల, 

వక్రమ్=ముఖమును, వివృత్య=తెరచి, సచల్ణవేగతీవ్రమైన వేగముతో కూడినవాడై, 
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వ్యోమ్ని=ఆకాశమునందు, ఆపుప్తువే=ఎగిరెను. 

తా. హనుమంతుడు మహాసర్పము వలె ఉన్న తోకను పైకెత్తి 
నడుము వంచి, చెవులు మణుచుకొని బడబాముఖము వంటి ముఖమును తెరచి, 
తీవ్రమైన వేగముతో ఆకాశమునందు ఎగిరెను. 49 

మూ. _ సవృక్షఖణ్హాంస్తరసా జహార 
శైలావ్ శిలాః ప్రాకృతవానరాంశ్చ, 
బాహూరు వేగోద్గతసంప్రణున్నా 

స్తే క్రీణవేగాః సలిలే నిపేతుః. 50 
పహ  అ.సణాలఅతడు, తరసా=వేగముచేత, వృక్షఖణ్డాన్ =వృక్షముల 

సముదాయములను, శైలౌన్ =పర్వతములను, శిలాఃాశిలలను, ప్రాకృతవానరాంశ్చ= 
నామాన్యులైన వానరులను, జహార=హరించెను. బాహూరువేగోద్గతసంప్రణున్నాః= 
బాహువులనుండి ఊరువృలనుండి బయలుదేరిన చేగముచేత ఎగురగొట్లబడిన, 

మా తే=అవి, క్రీణవేగాజాక్టీణమైన వేగము గలవై, సలిలే=జలమునందు, నిపేతుఃపడినవి. 

తౌ. ఆ హనుమంతుడు తన వేగముచేత వృక్షముల సముదాయములను, 

తొడలనుండి బయలుదేరిన వేగముచేత ఎగురగొట్టబడిన ఆ వృక్షాదులు వేగము 

50 

“51 

డ్ ప్ర అ, భుజంగారినికాశవీర్యః=గరుత్మంతునితో సమానమైన పరాక్రమము 
గలు సః వాయుసూనుః=ఆ హనుమంతుడు, ఉరగభోగకల్పౌ=సర్ప శరీరము 
లతో సమానములైన, భుజౌ=భుజములను, ప్రసార్య=చాపి, దిశః=దిక్కులను, ప్రకర్షన్నివ=లాగ చున్నాడా అన్నట్టు, అగ్యమ్= శేష్ట మైన, శైెలమ్=-పర్వత మైన, నగరాజమ్=హిమవత్పర్వతమును గూర్చి, జగామావెళ్లైను. 

1రుత్మంతుని. వంటి పరాక్రమము గల ఆ హనుమంతుడు 
రముల వంటి బాహువులను చాపి, దికుులను లాగుచు / న్నాడా అన్నట్లు లలో (శ్రేష్టమైన హీమవత్సర్వతమునకు వెళ్లెను. ర్] 



యుద్ధకాందయు 19౮ 

మూ. స సాగరం ఘూర్గ్షితవీచిమాలం 

తథామృనా (భాబుతసర్వసత్త సమె, 

సమీక్షమాణః సహసా జగామ 

చక్రం యథా విష్ణుకరాగ్రముక్తమ. 52 

ప్ర. అ. సజఅతడు, ఘూర్హితవీచిమాలమ్= త్రిప్పబడిన తరంగపంక్తి గల, 

తథా=వురియు, అమృసా=జలముచేత, (భామితసర్వసత్త ;మాత్రిప్పబడిన సకల. 

జంతువులూ గల, సాగరమ్=సముదమును, సమీక్షమాణః=చూచుచు, సహసా= 
శీఘ్రముగా, విష్ణుకరాగ్రముక్తమ్=విష్ణువుయొక్క హస్తాగ్రముచేత విడవబడిన, చక్రం 
యథా=చక్రమువలి, జగామ=వెళ్ళిను. 

తా. హనుమంతుడు. తిరుగుచున్న తరంగపంక్తులతో నిండిన 
ఉదకముచేత అన్ని. జంతువులను  త్రిపిచేయుచున్న సముద్రమును చూచుచు 
విష్ణుహస్తాగముచేత విడువబడిన చక్రమువలె శీఘ్రముగా వెళ్లెను. 52 

మూ స పర్వతాన్ పక్తిగణాన్ సరాంసి 

నదీస్తటాకాని పురోత్తమాని, 
స్పీతాన్ జనాంస్తానపి సంప్రవీక్ష్య 

జగామ వేగాత్సితృతుల్యవేగః. 53 

ప్ర. అ. పితృతుల్యవేగః=తండ్రితో సమానమైన వెగము గల, సః=అతడు, పర్వ 

తొన్ =పర్వతములను, పక్షి గణాన్ =పక్రిసముదాయములను, సరాం సి=సరస్సులను, 

నదీఃనదులను, తటాకాని=చెరువులను, పురోత్తమాని= శ్రేష్తములైన పట్టణములను, 

తాన్ =ఆ, స్ఫీతాన్ =అధికమైన, జనాన్ అపి=జనులను, సంప్రవీక్ష్యాచూచి, 

వేగాత్ =వేగమువలన, జగామ= వెళ్లెను. 

తా. తండ్రితో సమానమైన పరాక్రమము గల ఆ హనుమంతుడు 

పర్వతములను, పక్షుల సముదాయములను, సరస్సులను, పద్ద చెరువులను, 

నదులను, చెరువులను, శేషము లైన పురములను, జనసముదాయములను 

చూచుచు, వేగముగా వెళ్ళెను. 53 

మూ. ఆదిత్యపథమాశగ్రిత్య జగామ స గతశమః, 

హనుమాంస్త (రితో వీరః పితుస్తుల్యపరాక్రమః. ర్4 

ప్ర. అ. పితుః౭తండ్రికి, తుల్యపరాక్రమణసమానమ్రైన పరాక్రమము గల, 

వీరః=వీరుడైన, సః హనుమాన్= ఆ హనుమంతుడు, గతశమఃపోయిన శ్రమగ 
లవాడై, త్వరితః=తొందర పడుచున్నవాడై, ఆదిత్యపథమ్=సూర్యుని మార్గమును, 

ఆగిత్య=ఆశ్రయించి, జగామ=వెళైను. 
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తా. తండ్రితో సమానమైన పరాక్రమము గల వీరుడైన ఆ 
హనుమంతుడు ఏ మాత్రము శమ ఎరుగనివాడై సూర్యమార్గమును అనుసరించి 
సీఘ్రముగా వెళ్లెను. ర్4 

మూ. జవేన మహతా యుకో మారుతిర్మారుతో యథా, 
జగామ హరిశార్జూలో దిశః శబ్దేన నాదయన్. ర్ర్ 

ప్ర. అ, హరిశార్టూలజావానర శేష డైన, మారుతిః=హనుమంతుడు, 

మారుతో యథా=వాయువు వలె, మహతా=గొప్ప, జవేన=వేగముతో, యుక్తః= 
కూడినవాడై, శబ్దేన=శబ్దముచేత, దిశాదిక్కులను, నాదయన్= ధ్యనింపచేయుచు, 
జగామ=వెళైను. 

తౌ, వానర శ్రేష్ణు డైన హనుమంతుడు, వాయుదేవుడువలె, 
మహావేగముతో, దిక్కుల ను ధ్వనిచేత ప్రతిధ్వనింపచేయుచు వెళ్లెను. ర్ర్ 

మూ. స్మరన్ జామ్బవతో వాక్యం మారుతిర్భీమవిక్రమః, 
దదర్శ సహసా చాపి హిమవన్తం మహాకపిః. 56 

ప్రై అ. భీమవిక్రమః=భయంకరమైన పరాక్రమము గల, మహాకపిః= 
గొప్పు నానరుడన, మారుతిః=హనుమంతుడు, జామ్బృవతః=జాంబవంతునియుక్క, 

వాక్యమ్ =వాక్యమును, స్మరన్ =స్మరించుచు, సహసా చాపి=శీఘ్రముగా, హిమవ 
నృమ్=హిమవత్పర్వతమును, దదర్శ=చూచెను. 

తా. భయంకరమైన పరాక్రమము గల వానరులలో గొప్పవాడైన 
ఆ హనుమంతుడు జాంబవంతుని మాటలు స్మరించుచు శీఘ్రముగా. వెళ్లి 
హిమవత్సర్వతమును చూచెను. 56 

మూ. నానాప్రసవణో పేతం బహుకందరన్నిర్థరమ్, 
. శ్వేతాభచయసంకాైః శిఖ రైశ్చారుదర్శవైః, 57 

శోభితం వివిధైర్వ్భృ వైరగమత్సర్వతోత్తమమ్. 
Rad 

ప్రై అ నానాప్రస్రవణో పేతమ్=అనేకవిధములైన జలపాతములతో 
బహుకందరన్నిర్థరమ్=అ నేకము లైన గుహలూ, జలప్రవాహములూ కలది, 

శ్వేతా భ్రచయసంకాశ=తెల్లని మేఘముల సముదాయములతో సమానము లైన, చారు 
దర్శనైః౭అందమైన దర్శనము గల, శిఖరైః=శిఖరములచేత, వివిధై==అనేకవిధ ములైన, 

_ వృక్టణా వృక్షములచేత, శోభితమ్=ప్రకాశింపచేయబడిన, పర్వతోత్తమమ్= 
లలో. ఉత్తమమైన . హిమవత్సర్వతమును గూర్చి, అగమత్ =వెళ్లైను. 

కూడినది y 

పర్వతము 

తా. ఆ పర్వతోత్తమమైన హిమవత్సర్వతమునందు అనేకవిధములైన 
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జలపాతములు, గుహలు, జలప్రవాహములు ఉండను. అది తెల్లని మేఘాల 

గుంపుల వంటి, చూచుటకు అందముగా ఉన్న శిఖరములతో (ప్రకాశించుచుండెను. 

మూ. స తం సమాసాద్య మహానగేన్హ 
మతిప్రవృద్దాత్తమ వే హమశ్చబ్లమ్, 

దదర్శ పృణ్యాని మహాశ్రమాణీ 

సురర్షిసం ంఘోత్తమే ఎవితాని, 58 

ప్ర అ. సః=అతడు, అతి ప్రవృద్దోత్తమ హేమశ్ళజ్గమ్= మిక్కిలి "బరిగిన 

ఉత్తమములైన బంగారు శిఖరములు గల, తం మహానగేన్తామ్=ఆ గొప్ప 
పర్వతమును, సమాసాద్య=పొంది, సురర్షిస ౦ఘోత్తమ సేవితాని= ఉత్తమములైన 
సురసంఘములచేత, బు షీసంఘములచేత సేవింపబడిన, పుణ్యాని=పవిత్రములైన, 

మహాశమాణి= గొప్ప ఆశమములను, దదర్శ=చూచెను. 

తొ. హనుమంతుడు చాల పెద్దవైన ఉత్తమములైన బంగారు 
శిఖరములు గల ఆ మహాపర్వతమును సమీపించి అక్కడ ఉత్తమములైన దేవతా 
సంఘములు, బుషిసంఘములు నివసించు పవిత్రములైన గొపు ఆ(శమములను 

చూచెను. 58 

మూ స బ్రహ్మకోశం రజతాలయం చ 

శక్రాలయం రుద్రశరప్రమోక్షమ్, 

హయాననం బ్రహ్మశిరశ్చ దీప్తం 
దదర్శ వైవస్యతకింకరాంశ్చ. 59 

ప్ర. అ. సః= అతడు పక శవాల హని గృహమును, రజతాలయం 

చ=కైలాసమును, శకాలయమ్=దే ంద్రుని స్టా సానమును రుద్రశరప్రమోక్షమ్= రుద్రుని 

శరములు విడవబడు స్థానమును, హయాననస్=హయ గ్రీవుని పూజించుస్థానమును, 
దీప్తమ్= ప్రకాశించుచున్న, బహ్మశిరః చ= బ్రహ్మదేవుని శిరస్సు పడిన స్టానమును, 

వైవస్వతకింకరాంశ్చ=సూర్యుని కింకరులను, దదర్శ=చూచెను. 

తా. హనుమంతుడు అక్కడ (బ్రహ్మదేవుని గృహమును, కైలాసమును, 
ఇంద్రుని గృహమును, 'రుదుడు విలాసార్థమై బాణములు విడచు స్థలమును, 

హయగ్రీవుని ఆరాధించు స్థానమును, ప్రకాశయుక్త మైన, రుద్రుడు బ్రహ్మదేవుని 
శిరస్సు ఖండించి పడగొట్టిన స్థానమును, సూర్యుని కింకరులను చూచెను. 59 

మూ. వజ్రాలయం వైశవణాలయం చ 

సూర్యప్రభం సూర్యనిబన్దనం చ 
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బ్రహ్మాసనం శంకరకార్ముకం చ 

దదర్శ నాభిం చ వసుంధరాయా:. 60 

ప్రై అ వజ్రాలయమ్=వజస్థానమును, సూర్య(పభమ్= సూర్యునివంటి 

కాంతి గల, వైశవణాలయం చాకుబేరునీ స్థానమును, సూర్యనిబన్దనం చ=సూర్య 

నిబంధనమును, (బ్రహ్మా సనమ్= బ్రహ్మ కూర్చుండు స్థానమును, "శంకరకార్ముకం 

=ఈశ్వరుని ధనస్సు ఉండు స్థానమును, వసుంధరాయాః=భూమియొక్క, నాఖిం 

చానాఖిని (పాతాలద్వారమును), దదర్శ=చూచెను. 
తా. హనుమంతుడు బ్రహ్మదేవుడు ఇంద్రునకు వజాయుధ మిచ్చిన 

స్థానమును, స సూర్యుని వంటి కాంతి కల కుబేరుని గృహమును, ఛాయాదేవికి (పీతి 
కలిగించుటకు విశ్వకర్మ సూర్యుని కాంతి తగ్గించుటక్ర శాణము పై ఎక్కించుటకు 

సూర్యుణ్ణి బంధించిన స్థానమును, (బ్రహ్మ కూర్చుండు స్థానమును, శంకరుని. 

యు ఉండు స్థానమును, పాతాళప్ర వేశద్వారమును చూచెను. 60 

- వైలాసముగ్రం హిమవచ్చిలాం చ 

తథర్షభం కొచ్చానశైలమగ్య్యమ్, 

ప్రదీప్తసర్వాషధిసంప్రదీప్తం . 

దదర్శ సర్వాషధిపర్వతేన్హుమ్. 61. 

_ప్ర ఆఅ. ఉగ్రమ్-ఉగమైన, కైలాసమ్=కైలాసపర్వతమును, హిమవచ్చిలొం 
మవచ్చిల అను శిలను, తథా= =మరియు, బుషభమ్=బుషభపర్యతమును, 

మా[శ్రేష్ట మైన,  కాఖ్బనశైలమ్=మేరుపర్వతమును, _ ప్రదీప్త సర్యాషధిసంప్రదీ 
మన్న అన్ని ఓషధులచేత ప్రాశింపచేయబడిన, సర్వాషధి. 
అ మైన క్ట షధులు ఉండు పర్వత శ్రే ప్టమును, దదర్శ=చూచేను. 

కుడు భయంకరమైన కైలాసపర్య్వతమును, హిమవచ్చిలను, 
ప్పమైన. - మేరుపర్యతమును, ప్రజ్యలించుచున్న సమస్త, 

1. బణన + సనిర్యతమును. చూచెను. 61 

మూ ప తం ౦ సమీక్యానలరాశిదీస్తం 

62 
పం ఆ ఈ సజఆ,, వాసవదూతమామణఇంద్రుని దూతయైన వాయువు 

న హనుమంతుడు (ఇంద్రుని ఆజ్ఞ ప్రకారము వాయువు దేఘములః 5 
నుగాన ఆతని దూత అని చెప్పబడినాడు.) అనలరాశి దీప ప్పమ్=అగ్ని 
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రాశి వలె ప్రకాశించుచున్న, తమ్=ఆ పర్వతమును, సమీక క్ష్యచూచి, విసి 

ష్మియే=ఆశ్చర్యపడెను. తమ్ ఓషధిపర్వతేన్తుమ్ఇ శేష మైన ఆ ఓషధీపర్వతమును, 
ఆప్లుత్య=దుమికి, తత్ర= “అక్కడ, ఓషధీనామ్=ఓషధులయొక్క, విచయమ్= =అన్వష 
ణమును, చకార=చేసె 

తా, హనుమంతుడు అగ్ని రాగివలె. (పేజ్వులించుచున్న ఆ ఓషధి 

పర్వతమును చూచి ఆశ్చర్యపడి, దానిమీదకు దిగి అక్కడ ఓషధులను వెదకెను. 

మూ స యోజనసహస్రాణి సమతీత్య మహాకపిః, 

దివ్యాషధిధరం శైలం వ్యచరన్న్మారుతాత్న జః, 63 

ప్ర. అ. మహాకపిః=గొప్పు వానరుడైన, సః మారుతాత్మజః=ఆ 

హనుమంతుడు, యోజనసహ(స్రాణాయోజనముల సహ్మసములను, సమతీత్యా 
దాటి, దివ్యౌషధిధరమ్=దివ్యములైన ఓషధులను ధరించు, శెలమ్= పర్వతమును, 

వ్యచరత్ =సంచరించెను. 

తౌ. వానర శేష డైన ఆ హనుమంతుడు వేలకొలది యోజనములు 

దాటి వెళ్ళి, దివ్యములైన ఓషధు లున్న ఆ పర్వతముమీద వెదకెను. . 63 

మూ. మహొషధ్యస్తతః సర్యాస్తస్మిన్ పర్వతసత్త మే, 

విజ్ఞాయార్థినమాయాన్తం తతో జగ్ము రదర్శనమ్. 64 

ప్ర. అ. తతః=అటు పిమ్మట, తస్మిన్=ఆ, పర్వతసత్త మే=పర్వత శ్రేష్టము 

నందు, సర్వాఃసమస్తమైన, మహొషధ్యఃగొప్ప ఓషధులు, అర్థినమ=తమను 

కోరుచున్నవానిని, ఆయాన్తమ్=వచ్చుచున్నవానినిగా, విజ్ఞాయ= తెలి సీకొని, తతః= 

అటు పిమ్మట, అదర్శనమ్= =కనబడకపోవుటను, జగ్ముః =సాందినవి. 

తా. ఆ పర్వత శ్రేష్టము పై పైన ఉన్న మహౌషధు లన్నీ తమకొరకై 

ఎవరో వచ్చుచున్నాడని తెలిసికొని, అప్పుడు, అదృశ్యములు అయిపోయినవి. 64 

మూ. పతా మహాత్మా హనుమానపశ్యం 

శ్చుకోప రోషాచ్చ భృశం వనాద, 

అమృష్యమాణో ౬గ్నిసమానచక్తు 

ర్మ హీధరేన్తుం తమువాచ వాక్యమ్. 65 

ప్ర. అ. మహాత్మా=మహాత్ము డైన, సః హనుమాన్=-ఆ హనుమంతుడు, 

తాః=వాటిని, అపశ్యన్ =చూడనివాడై, చుకోప=కో పించెను. కోపాత్ =కోపమువలన, 
భు మిక్కిలి, ననాద చా =ధ్వని చేసెను కూడ. అగ్నిసమానచక్సుః= అగ్నితో 
సమానమైన నేత్రములు గల అతడు, అమృష్యమాణః=స హించనివాడై, తమ్=ఆ, 
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వమా, సళ 

విత్ర 
మ హీధరేన్హుమ్= పర్వతమును గూర్చి, వాక్యమ్=వాక్యమును, ఉవాచాపలికెను. 

తా. మహాత్ముడైన హనుమంతునకు ఆ ఓషధులు కనబడకపోవుటతోడనే 
కోపము వచ్చెను. అతడు కోపముతో గట్టిగా అరచెను. ఆతడు సహించనివాడై, 
అగ్నివలె ఎజ్జగా ఉన్న నేత్రములతో ఆ పర్వతముతో ఇట్లు పలికెను. 65 

మూ. కిమేతదేవం సువినిశ్చితం తే 
 యద్రాఘవేనాసి కృతానుకమ్స, 
పశ్యాద్య మద్బాహుబలాభిభూతో 
విక్షీర్ణమాత్మానమథో నగేన్ల. 66 

సంస 

రగా, 
జ 

పః. 

రేన్తొన్=సుర 
య 

భయ పెట్ట, ద 

ఖచరాలఆకాశ 

గరుడో(గవేగః= 

గమువలన, ౭ ప్ర. అ. నగేన్హ్ర=పర్వతమా ! రాఘవే=రాముని విషయమున, కృతాను 
కమ్పఃాచేయబడిన జాలిగలవాడవు, న అసి ఇతి యత్ =కావు అనునది ఏది గలదో, 

ఎతత్ =ఇది, ఏవమ్=ఇట్లు, తే=నీకు, సువినిశ్చితం కిమ్=బాగా నిశ్చితమేనా. ! 
=అట్టయిత్తే అద్య=ఇప్పుడు, మద్బాహుబలాభిభూతః=నా బాహువుల బలముచేత 

తిరస్కరించబడినవాడవై, ఆత్మానమ్= తనను, విక్రీర్ణమ్= హి సింపబడినవానినిగా, 
పశ్య=చూడుము. 

తా. 

అసురనాయక 

భూతములచేః 

గలవాడై వేగ 

మూ. 
తా. ఓ! పర్వతమా! రాముని విషయమున జారి చూపకుండుటయే 

నీ నిశ్చయ మని" అర్ర మగుచున్నది. సరే! ఇప్పుడు నా బాహుబలముచేత 

తిరస్కరింపబడినవాడవై, హిం సింపబడనున్నావు. చూచుకొనుము ! 66 

ొ స తస్య శృబం సనగం సనాగం 

విక్తీర్ణకూటం జ్వలితాగ్రసానుం . 
ప్రగృహ్య చేగాత్సహపోత్సపాత. $y 

. ప్ర అ. సణాఅతడు, తస్య౭ఆ పర్వతముయొక్క, సనగమ్=వ క ములతో 
నాన, సనాగమ్= గజములతో కూడిన, సకాఇషానమ్=బంగారముతో కూడిన, 

ధాతుసహప్రజుష్టమ్=ధాతువుల సహస్రములతో కూడిన, విక్షీర్గరూటమ్ =విరిగిన అగ 3 హనుమంతు 
| భాగములు గల, జ్వలిత్నాగసానుమ్=మండుచున్న చరియల చివరిభాగములు గల, ప్రకాశించెను 

శృబ్గమాశిఖరమును, ప్రగృహ్య= గ్రహించి, సహసా=వెంటనే, వేగాత్= వేగమువలన, 

మంత డు, చెట్లతోను, ఏనుగులతోను, బంగారముతోను, న్ 
నిండి యున్న, విడిపోయిన అగములు గల, ప్రజ్యలించు 

f't మును గ్రహించి వెంటనే వేగముగా పెకి ఎగిరను,' 
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మూ. స తం సముత్సాట్య ఖముత్సపాత 

విత్రాస్య లోకాన్ ససురాసురేన్టొన్, 
సంస్తూయమానః ఖచరైరనేకై 
రగామ వేగాద్గరుడో గ్రవేగః. 68 

ప్ర. అ. సః=అతడు, తమ్=దానిని, సముత్సాట్య= పెకలించి, ససురాసు 

రేన్హాన్=సురాసుర నాయకులతో కూడిన, లోకాన్ =లోకములను, విత్రాస్యా 

భయపెట్టి, ఖమ్=ఆకాశమును గూర్చి, ఉత్సపాత=ఎగిరెను. అనే కైఃఅనేకులైన, 

ఖచరైకాఆకాశమునందు సంచరించేవారిచేత, సంస్త్ఫూయమానః= స్తుతింపబడుచు, 

గరుడో గ్రవేగణ=గరుత్మంతుని వంటి భయంకరమైన వేగము గలవాడై, వేగాత్=వే 
గమువలన, జగామ=వెళ్లెను. 

తా. హనుమంతుడు ఆ పర్వతశిఖరమును పెకలించి, సురనాయకులతో, 

అసురనాయకులతో సహా లోకములను భయపెట్టి, అనేకులైన ఆకాశసంచారి 

భూతములచేత స్తుతింపబడుచు, గరుత్మంతునివంటి భయంకరమైన వేగము 
గలవాడై వేగముగా వెళ్లెను. 68 

మూ. స భాస్కరాధ్యానమనుప్రపన్న 
స్తం భాస్కరాభం శిఖరం ప్రగృహ్య, 

బభౌ తదా భాస్కరసంనికాశో 

రవేః సమీపే ప్రతిభాస్కరాభః. 69 

ప్ర. అ. భాస్కరసంనికాశ=సూర్యునివంటి, సః౭అతడు, భాస్కరాభమ్= 

సూర్యునివంటి కాంతి గల, తం శిఖరమ్= ఆ శిఖరమును, ప్రగృహ్య=[గ హించి, 

భాస్కరాధ్యానమ్= సూర్యుని మార్గమును, అనుప్రపన్నజపొందినవాడై, తదా=అ 

ప్పుడు, రవేః=సూర్యునియొక్క, స సమీ ప=సమీపమునందు, (పతిభాస్కరాభః= రండవ 

సూర్యుని వంటి కాంతి గలవాడై, బభౌ= =పకాగించెను. 

తా. సూర్యునివంటి కాంతి గల ఆ శిఖరమును [గ్రహించి 

సూర్యమార్గములో (ఆకాశములో) ఎగురుచున్న సూర్యునివంటి కాంతి గల ఆ 
హనుమంతుడు, సూర్యుని దగ్గర రెండవ సూర్యుడు (సూర్యప్రతిబింబము) వలె 
(పకాశించెను. ం. 69 

మూ. స తేన శైలేన భృశం రరాజ 
నైలోసమో గన్దవహాత్మజస్తు, 

సహస్రధారేణ. సపావకేన 

చ(క్రేణ ఖే విష్ణురివార్చితేన. 70 
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ప్ర. అ. శైలోపమకాపర్వతముతో సమానుడైన, సణాఆ, గన్టవహా 

త్మజః=హనుమంతుడు, తేన శెలేన=ఆ పర్వతముతో, ఖే=ఆకాశమునందు, 

అర్పితేనాప్రయోగించబడిన, సహస్రధా రేణ= వేయి అంచులు గల, సపావకేన=అ 

గ్నితో కూడిన, చక్రేణ=చక్రముతో, నిష్ణురివ=విష్ణువు వలె, భృశమ్ =మిక్కిలి, 

రరాజచాప్రకాశి చెను. 

“తా... పర్వతమువంటి ఆ హనుమంతుడు ఆ పర్వతముతో, 

ఆకాశమునందు (ప్రయోగించిన, వేయి అంచులు గల, అగ్నితో కూడిన చక్రముతో 

విష్ణువు వలె మిక్కిలి ప్రకాశించెను. 70 

మూ. తం వానరాః ప్రేక్ష [ తదా వినేదుః 

స తానపీ ప్రేక్ష [ ముదా ననాద, 

తేషాం సముత్కృష్టరవం నిశమ్య | 

_ లజ్కాలయా భీమతరం వినేదుః. 71 

ప్ర. అ. తదా=అప్పుడు, వానరాః=వానరులు, తమ్ =ఆతనిని, (పేక్ష్య 

చూచి, వినేదుకధ్వనిచేసిరి. సః అపిఅతడు కూడ, తాన్ =వాళ్ళను, పేక్ష్య చూచి, 
ముదా=సంతోషముతో, ననాద=ధ్వని చేసెను. _ తేషామ్=వాళ్ళయొక్క, సము 

త్మష్టరవమాచాల అధికమైన ధ్వనిని, నిశమ్య=విని, లజ్యాలయాః=లంకలో 

ఏంచువారు, భీమతరమ్ చాల భయంకరముగా, వినేదుః=ధ్వనిచే సిరి. 

ల. అప్పుడు వానరులు హనుమంతుళ్లో చూచి ధనిచే సిరి, 

సుమంతుడు - కూడ, వాళ్ళము చూడగానే ధ్వని చేసెను. వాళ్ళు ఇ సిన ఆ 

త్యధికమైన. ధ్వనిని విని లంకలో ఉన్న వాళ్ళందరూ చాల భయంకరముగా 

తపన్ ప్ర. అ. తతఃఅటు పిమ్మట, మహాత్మా=మహాత్ముడైన హనుమంతుడు, 
రాజ్మా లు ర త్త మే=ఉత్తమమైన పర్వతమునందు, వానర పైన్యమధ్యే=వానర "సై 
గు క్రసువందు, నిపవాతాదిగెను. సః=అతడు, హర్యుత్త మేభ్యః=వానర(శేష్టులకు, 

స గిల అభివాద్య=నమస్కరించి, తత్ర-అక్కడ, విభీషణమ్=విభీషణుళో, 

తా. పిమ్మట మహాత్ముడైన ఆ హనుమంతుడు ఆ ఉత్తమమైన 
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పర్వతముమీద వానర సైన్యమధ్యమునందు దిగి అక్కడ ఉన్న పెద్దలైన వానరులకు 
శిరస్సు వంచి నమస్కారము చేసి విభీషణుల్ణి కౌగరలించుకొ నెను. 

మౌ. తావప్యుభా మానుషరాజపుత్ర 

తం గన్హమాఘ్రాయ మహొషథినామ్, 
బభూవతుస్తత్ర తదా విశల్యా 

వుత్తస్తురన్యే చ హరిప్రవీరాః, 73 
ed ప్ర. అ. తౌ=ఆ, మానుషరాజప్పుత్రౌ=దశరథపుతులు, ఉభౌ=ఇరువురు, 

మహౌొషధీనామ్=గొప్ప ఓషధులయొక్క, తం గనమ్=ఆ వాసనను, ఆఘాయా 
వానసచూచి, తదా=అప్పుడు, విశల్యౌ=శల్యములు లేనివారు, బభూవతుఃఅయిరి. 
అన్యే =ఇతరులైన, హరి(ప్రవీరాశ్చ=వానరవీరులు కూడ, ఉత్తస్తుణాలేచిరి. 

తా, అప్పుడు మహొషధుల వానసను ఆ(ఘాణించగానే రామలక్ష ్మణు 

లిద్రరి శల్యములూ తొలగిపోయినవి. ఇతరులైన వానరనాయకులు కూడ లేచిరి. 

మూ. సర్వే విశల్యా విరుజాః కణేన 
A 

హరిప్రవీరాశ్చ హతా శ్చ యే స్యుః, 

గన్రేన తాసాం ప్రవరౌషధీనాం 
ry ర్తి ఈ ఈల ఎ 

సుప్తా నిశాన్తే ష్వివ సంప్రబుద్దాః. 74 

ప్ర. అ. సర్వే=సమస్త మైన, యే=ఏ, హరిప్రవీరాః=నానరవీరులు, హతాః= 

_ చంపబడినవారై, స్యుః=ఉండిరో, వారు, తాసామ్=ఆ, ప్రవరౌషధీనామ్= శ్రేష్టమైన 

 ఓషధులయొక, గనేనాగంధముచేత, క్షణేనాక్షణముచేత, విశల్యాఃపోయిన 
. రా యి అ 
 శల్యముల గలవారై, వరుజాఃపోయిన బాధకలవారై, సుష్మాకన్నిదపోయినవారు, 

నిశాన్తే ప్వివాతెల్లవారుజామునందు వలె, సంప్రబుద్దాణాలేచినారు. 

తా. మరణించిన వానరు లందరూ కూడ శశ్రేష్ణములైన ఆ 

ఓషధుల వాసన తగలగానే క్షణకాలములో, నిద్రించినవారు _ తెల్లవారుజామున 

మేల్కొన్నట్లు లేచిరి. 75 
లా 

వవౌ, యదాప్రభృతి లజ్కాయాం యుధ్యస్తె హరిరాక్షనాః, 

తదాప్రభృతి మానార్థమాజ్ఞయా రావణస్య చ. 76 

యే హన్యనే రణే తత్ర రాక్షసాః కపికుష్ణ-రెః, 
par.) \ eA యె 

హతా హతాస్తు క్రిప్యన్తే సర్వ ఏవ తు సాగరే. 7 

ప్ర. అ. యదాప్రభృతి=ఏనాడు మొదలుకొని, లజ్బాయామ్=లంకయందు, 

హరిరాక్షసాణవానరులు రాక్షసులు, యుధ్యన్తేడయుద్ధము చేయుచున్నారో, 
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తదాప్రభృతాఆనాడు మొదలు, మానార్థమ్=గౌరవముకొరకును, రావణస్య 

రావణునియొక్క, ఆజ్ఞయా=ఆజ్ఞచేతను, * తత్ర రణే=ఆ యుద్దమునందు, 

యే= =ఫ్, 'రాక్షసాణారాక్షసులు, కపికుజ్ఞురై= శేషలైన వానరులచేత, హన్యన్తే= 

చంపబడుచున్నారో, స్వే ఏవ తు=వాళ్లందరూ, హతాః హతాః౭చంపబడగా, 

సాగరే=సముద్రీమునందు: క్రిష్యన్తే=పడవేయబడుచున్నారు. 

తా. లంకలో వానరరాక్షసుల మధ్య యుద్ధము (ప్రారంభ మైనదిమొదలు, 

రాక్షసులు చావలేదు అని గొప్పలు చెప్పుకొనుటకూ, రావణుని ఆ జ్ఞపకారమూ 

కూడ, ఆ యుద్దములో వానరులచే చంపబడిన రాక్షసుల నందరినీ, చచ్చినవాళ్లను 

చచ్చిన వెంటనే సముద్రములో పడవేయుచుండెడివారు. 

వి. ఈ ఓషధుల వాసన తగిలిన వెంటనే చచ్చిన వానరు లందరూ 
లేచినట్లు చచ్చిన రాక్షసు లందరూ కూడ లేచి ఉందురు కదా అను 
ప్రశ్నకు. సమాధానంగా ఈ శోకాలను ఎవరో చేర్చినట్లు కనబడుచున్నది. 

అంత మహావానరెె సైన్యమధ్యనుండి రాక్షసులను ఏరి సముద్రములో పడవేయుట 

అసంభావ్యము. ఆ రోజున ఇంద్రజిత్తు చేతిలో చచ్చిన వానరు లందరూ 

లేచినారనో, ఆ మహొషధులు ఎవరికొరకై తీసికొని రాబడునో వారు మాత్రమే 
జీవించారు; ఇది వాటి మహాత్మ్యము అనో సమాధానం చెప్పుకొనవచ్చును కదా? ' 

పై రెండు శ్లోకాలు ప్రాచ్యప్రతిలో లేవు. 76, 77. 

మూ. తతో హరిర్గన్లవహాత్మజస్తు 
తమోషధీశైలముదగ్రవేగః, 

_నివాయ వేగాద్దిమవన్త మేవ 
పునశ్చ రామేణ సమాజగామ. 78 

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకీయే ఆదికావ్యే చతుఃసప్తతితమః సర్గః. 

“ప్రై అ.. తతః=అటు పిమ్మట, ఉద(గవేగః=తీ వమైన వేగముగల, 
గన్దవహాత్మజఃావాయుపుత్రుడైన, . హరి= వానరుడు, తమ్=ఆ, ఓషధీ శెలమ్= 

ఓషధిప ్ వ్వుతమును,  వేగాత్=వేగమువలన, హమవన్త మేవ= హిమవత్సర్వతమునే, 
నినాయపాందించెను. _పునశ్చడమరల, రామేణ=రామునితో, సమాజగామ=కలి 

సెను. | . 

తా. . పిమ్మట తీవ్రమైన వేగము గల వాయుపుత్రుడైన హనుమంతుడు 
ఆ ఓషధీపర్వతమును = హిమాలయపర్వతమువద్దకు తీసికొనిపోయి అక్కడ చేరి 

- మరల రాముని సన్నిధిని 'నిలచెను.. 

గాలానందినిో అను శ్రీమద్రామాయణాంధ వ్యాఖ్యానమునందు 
యుద్దకాండములో డెబ్బదినాల్లవ సర్గ సమాప్తము. 



అథ పవాసప్తతితమః సర్గః 

[వానరులు లంకను కాల్చుట; రాక్షసులకు వానరులకు మధ్య 
ఘోరయుద్ధము జరుగుట] 

మూ. తతో౭_బ్రవీన్మహాలేజాః సుగ్రీవో వానరేశ్వరః, 

అర్థం విజ్ఞాఫయంశా సి హనూమన్తమిదం వచః. | 

ప్ర. అ. తతః=అటు పిమ్మట, వానరేశ్వరః=వానరరాజైన, మహాతేజాః=గొప్ప 
తేజస్సు గల, సుగ్రీవ=సుగ్రీవుడు, విజ్ఞాపయన్ చ అపి=విషయమును తెలు 
పుచు, హనూమన్తమ్-హనుమంతుని గూర్చి, అర్ధ్యమ్ =అర్ధయుక్ష మైన, ఇదమ్=ఈ, 

వచ=వచనమును, అబవీత్ =పలికెను. 

తా. పిమ్మట మహాతేజఃశాలియైన వానరరాజైన సుగ్రీవుడు, చేయవలసిన 
విషయమును తెలుపుచు హనుమంతునితో ఆర్థయుక్తమైన వచనమును ఇట్లు 
పలికెను. 1 

మూ. యతో హతః కుమృకర్ణః కుమారాశ్చ నిషూదితాః, 

నేదానీముపనిర్హారం రావణో దాతుమర్గతి. 2 

(ప. అ. యత=ఎందువలన, కుమృకర్ణః=కుంభకర్ణుడు, హతః=చంపబ 

డినాడో, కుమారాశ్చ=కుమారులు కూడ, “నిషూదితాఃసంహరించబడినారో, 

అందువలన, రావణఃరావణుడు, ఇదానీమ్=ఇప్పుడు, ఉపనిర్హారమ్=యుద్దభో జన 

మును, దాతుమ్= “ఇచ్చుటకు, న అర్హతి=తగడు. 

తా. కుంభకర్ణుడు, నలుగురు పుత్రులు చంపబడినారు గాన, ఇప్పుడు 

రావణుడు నగరమునుండి బైటకు వచ్చి మనకు యుద్దభోజనమును ఇవ్వజాలడు. 

మూ. యే యే మహాబలాః సన్తి లఘవశ్చ ప్లవంగమాః, 
లజ్కామభిపతన్న్యాశు గృహ్యోల్కాః ప్లవగర్షభాః, 3 
హరయో హరిసంకాశాః ప్రదస్హుం రావణాలయమ్. 

ప్ర అ. మహాబలాః=గొప్పుబలము గలవారు, లఘవశ్చ=శీఘ్రముగా 

పనిచేయువారు, ప్లవగర్తభాణావానరులలో (శేష్టులూ అయిన, యే యే=ఏ 

యే, ప్రవంగమాః= =వానరులు, సన్హి= =ఉన్నారో, హరీసంకాశాః= సింహములతో సమా 
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నులైేన, హరయః=ఆ వానరులు, ఉల్కొః=అగ్నిజ్వాలలను, గృహ్యా=గ్ర హించి, 
రావణాలయమ్=రావణుని నివాసమును, ప్రదగ్టుమ్=కాల్చుటకు, అశు=శీఘ్రుముగా, 
లజ్కామ్=లంకను గూర్చి, అభిపతన్తూవెళ్లైదరుగాక. 

తా. గొప్ప బలము గల వానర శేష లైన,  సింహములతో సమానులైన 

వానరు లందరూ ఉల్కలను చేతపట్టు కొని రావణుని నివాసమును కాల్సివేయుట కై 

లంకలోనికి శీఘ్రముగా వెళైదరుగాక. 3 

మూ. తతోఒస్తం గత ఆదిత్యే రౌద్రే తస్మిన్నిశాముఖే, 4 
లజ్కాముభిముఖాః సోల్మా జగ్ము స్తే ప్లవగర్ణభాః. 

ప్ర, అ తతణాఅటు పిమ్మట, ఆదిత్యే-సూర్యుడు, అస్తంగతే=అస్తమించిన = 
వాడగుచుండగా, రౌదే=భయంకరమైన, తస్మీన్=ఆ, నిశాముఖే=సాయంసమయ 
మునందు, తే=ఆ, ప్లవగర్షభాః౭వానరశేష్టులు, నోల్కాః= ఉల్కలతో కూడినవార్తై 

అజ్కామ్ అభిముఖాః=లంకాభిముఖులై, జగ్ముః వెళ్లిరి. . 

తా. పిమ్మట సూర్యాస్తమయానంతరము, భయంకరమైన ఆ సాయం 
కాలసమయమునందు వానరశ్రేష్ళులు అగ్నిజ్వాలలను పట్టుకొని లంక వైపు 
వెళ్లిరి. 4 

మూ, ఉల్మాహసెర్లరిగణైః సర్వతః సమభిద్రుతాః, క్ 

ba డా (షా) చె సహసా విప్రదుద్రువుః. 

ప్ర. అ. ఉల్కాహస్తెణాఉల్కలు హస్తములందు గల, హరిగణ్ణైః==వానరసము.. 

ుములచేత, సర్వతణాలన్నె వైపులా, సమభిద్రుతాః౭చుట్టూ ఆ(క్రమింపబడిన, 

 _ఆరకన్గాజారకణసానములలో ఉన్న, విరూపాక్షాః=వికృతములైన నేత్రములు గల. 

రాక్షసులు, సహసా=వెంటనే, విప్రదు(ద్రువుణపారిపోయిరి. 

“ఎఎ... తా. వానరులు ఉల్కలు చేతులలో (గ్రహించి నలు వైపులనుండి 

క్షణస్థానములలో ఉన్న వికృతన్నేత్రములు గల రాక్షసులు వెంటనే 
పారిపోయిరి. (క | ర్ 

మూ గోప్పురాట్టప్రతోలీషు చర్యాసు వివిధాసు చ, 6 
ప్రాపాదేషు చ. సంహృష్టాః సప్పజుస్తే హుతాశనమ్. 

ప్ర. అ. సంహృష్టాణాసంతోషించిన, తే=ఆ వానరులు, గోపురాట్టప్ర 
_ తోలీషూపుఠద్వ్యారములయందు, ప్రాకారముమీద ఉన్న రక్షణగృహములయందు, 
వీథులయందు, వివిధాసు=అనేకవిధములైన, చ | చర్యాసూ సందులయందు, ప్రాసాదేషు 

=ప్రానాదములయంద్యు హుతాశనమ్=అన్నిని, సస్ఫజుః=విడచిరి. | 
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తా. ఆ వానరులు సంతో షించుచు పురద్యారములయందు, ప్రాకారము 

లపైన ఉండు రక్షాగ్తహములయందు, వీథులయందు, అనేకములైన సందులలోను 

అగ్నిని విడచిరి. 6 

మూ. తేషాం గృహసహసప్రాణి దదాహ హుతభుక్తదా, 7 

ప్రానాదాః పర్వతాకారాః పతన్తి ధరణీతలే. 

ప్ర, అ. తదా=అప్పుడు, హుతభుక్=అగ్ని, తేషామ్=ఆ రాక్షసుల 

యొక్క, గృహసహనాణి= గృహములయొక్క సహస్రములను, దదాహాకాల్చిను. 

పర్వతాకారాః=పర్వతములవంటి ఆకారములు గల, ప్రానాదాః= ప్రానాదములు, 

ధరణీతలే= నేలమీద, పతన్తి=పడిపోయినవి. 

తా, అప్పుడు అగ్నీ ఆ రాక్షసుల వేలకొలది గృహములను కార్చి వేసెను 

పర్య్వతములవంటి ప్రాసాదములు నేలపై కూలిపోయెను. 7 

మూ. అగురుర్రహ్యతే తత్ర పరం చైవ సుచన్లనమ్, 8 

మౌక్తికా మణయః స్నిగా వజం చాపి ప్రవాలకమ్. 
వా 

ప్ర అ. తృత్ర= అక్కడ, అగురుః=అగురువు, దహ్యతే= కాల్చి చేయబడెను. 

పర మ్=(శ్రేష్ట మైన, సుచన్షనమ్= మంచి చందనము, స్నీగ్టాఃా నున్నగా ఉన్న, మౌక్తికాః= 

ముత్యములు, మణయః=మణులు, వజం చాపి=వ(జము, ప్రవాలకమ్= =పాగడము 

కాల్సి వేయబడెను. 

తా. అక్కడ అగురువు, (శేష్పమైన చందనము, నున్నని ముత్యములు, 

మణులు, వజములు, పొగడములు కాల్చివేయబడెను. 8 

మూ. క్లౌమం చ దహ్యతే తత్ర కౌశేయం చాపి శోభనమ్, 9 

ఆవికం వివిధం చోర్లం కాషనం భాజ్జమాయుధము. 

ప్ర. అ. తత్రాఅక్కడ, క్షామమ్=తెల్లని పట్టువస్త్రము, దహ్యతే=కాల్సివే 

యబడినది. శోభనమ్=అందమైన, కౌశేయం చాపట్టువస్త్రము, ఆవికమ్=గొట్టెల 

ఉన్నితో నిర్మించిన వస్త్రము, వివిధమ్ =అనేకవిధములైన, బారం చాఇతరజంతు 

వుల ఉన్నితో తయారు చేసిన వస్త్రము, కాఖ్యనమ్=బంగారము వికారమైన, 

భాణ్ణమ్=అలంకారము, ఆయుధమ్= ఆయుధము, కార్సివేయబడెను. 

తా. అక్కడ తెల్లని పట్టువస్త్రములు, పట్టుపురుగునుండి తీసిన పట్టుతో 

నేసిన అందమైన వస్త స్త్రములు, గొట్టె “డన్నితో నేసిన వస స్ర్రములు, ఇతరమృగముల 

రోముములతో “నేసిన వస్త స్ర్రములు, బంగారు అలంకారములు, ఆయుధములు 

కార్సి వేయబడెను. 9 
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మూ, నానావికృతసంస్థానం వాజిభాజ్జపరిచ్చదమ్, 10 

గజ(గ్రేవేయకక్ష్యాశ్చ రథభాణ్హాశ్చ సంస్కృతాః. 

ప్ర, అ. నానావికృతసంస్తానమ్=అనేకవిధములైన వికారములతో కూడిన 
ఆకారములు గల, వాజిభాణ్జ పరిచ్చదమే =గుజ్జముల అలంకారములు, ఇతరసొమగులు, 

గజగైవేయకక్ష్యాశ్చ=ఏనుగుల  కంఠాభరణములు, నడుముకు కట్టు బంధన. 
ములు, సంస్క ఎతాజసంస్కరించబడిన, రథభాణ్జాశ్చ=రథముల అలంకారములు, 

కాల్చి వేయబడినవి. . 

చతొ. అనేక ఆకారములలో ఉండు గుజ్జిముల అలంకారములు ఇతరసా 

మగ్గి, ఏనుగుల కంఠాభరణములు, నడుముకు కట్టు బంధనములు, శుభ్రముగా 

ఉంచబడిన రథాలంకారములు కాల్చి చేయబడినవి. 10 

వమా, తనుత్రాణీ చ యోధానాం హస్త ్ యశ్యానాం చ చర్మ చ, ll 

ఖడ్గా ధనూంషి జ్యాబాణాన్తోమరాజ్కుశశక్రయ:. 

ప్ర అ. యోధానామ్=యోధులయొక్క, _హస్యశ్వానాం _చ=ఏను 
 గులయొక్క _ అశ్వములయొక్క, తనుత్రాణి=కవచములు, చర్మ చెడాలు, 

ఖడ్డాః౭ఖడ్గములు, ధనూం షాధనస్సులు, _జ్యాజానారులు, బాణాః=బాణములు, 

తోమరాజ్బు శశక్త్షయఃాతో మరములు, అంకుశములు, శక్తులు, (కాల్బబడినవి). 

తా. యోధుల కవవచములు గజాశ్వముల కవచములు, _ డాళ్లు 
ఖడ్గములు, ధనస్సులు, అల్లితాళ్లు, బాణాలు, తోమరములు, అంకుశములు, 

శక్తులు దహింపబడినవి. ll 

మూ. రోముజం వాలజం చర్మ వ్యాఘ్రజం చౌాణ్జజం బహు. 12 

ముక్తామణీవిచిత్రాంచ్చ ప్రానాదాంశ్చ సమన్తతః, 

వివిధానస్త్రసంఘాతానగ్నిర్హహతి తత్ర వై. 3B 

ప్ర. అ. అగ్నిణాలగ్ని, సమన్తతఃఅంతటా, రోమజమ్=రోమములతో 
నిర్మించిన వస్త్రములను, వాలజమ్= తోకలనుండి జన్మించిన చామరాదులను, 

వ్యాఘజమ్=వ్యాఘమువలన పుట్టిన, చర్మ=చర్మను, బహు=అధికమైన, అజ్ఞ 

జమ్=పక్టిసముదాయమును, ముక్తామణివిచిత్రాన్ =ముత్యములతోను మణులతోను 

 విచ్మిత్రములైన, ప్రాసాదాన్ చాప్రాసాదములను, వివిధాన్ =అనేకవిధములైన, అస్త్ర 

సంఘాతాన్ =అస్త్రసముదాయములను, తృత్ర= అక్కడ, దహతి వై=కాల్సి చేసెను. 

తా. అక్కడ అగ్ని ఉన్ని వస్త్రములను, చామరాదులను, వ్యాఘచర్మలను, 
అనేకపక్షులను, ముత్యములతోను, మణులతోను విచిత్రములైన (పాసాదములను, 
అనేక విధములైన అస్త్రసముదాయములను అంతటా కాల్చివేసెను. 12, 18. 
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మూ. నానావిధాన్ గృహాంశ్చిత్రాన్ దదాహ హుతభుక్తదా, 
ఆవాసాన్ రాక్షసానాం చ సర్వేషాం గృహగ్సధ్నునాము. 14. 

హేమచిత్రతనుత్రాణాం ప్రగ్భాణ్జామ్బరధారిణామ్, 

సీధుపానచలాక్షాణాం మదవిహ్యలగామినామ్, 15 

కాన్హాలమ్సితవ స్తా స్తాణాం శత్రుసంజాతమన్యునామ్. 
గదాశూలాసిహన్తానాం ఖాదతాం పిబతామపి, 16 
శయనేషు మహార్చేషు ప్రసుప్తానాం (పియైః సహ, 

త్రస్తానాం గచ్చతాం తూర్ణం పుత్రానాదాయ సర్వతః. 17 

తేషాం శతసహన్రాణి తదా లజ్కానివా సినామ్, 

అదహత్సావకస్తత్ర జజ్యాల చ పునః పునః 18 

ప్రై అ. తదా=లఅప్పుడు, హుతభుక్=అగ్ని, చిత్రాన్ =చిత్రములైన, 
నానావిధాన్=అనేక విధములైన, గృహాన్=గ్భృహములను,  గృహగృధ్నునామ్=గృ 
హములయందు అత్యాసక్తి గల, సర్వేషామ్=సమస్తమైన, రాక్షసానామ్=రాక్ష 
సులయొక్క, ఆవాసాన్ = =గ్భవాములను, దదాహ=కాల్సివే సెను. "తత్ర=అక్కడ, 

పావకఃాలగ్ని, హేమచిత్రతనుత్రాణామ్= =బంగారముచేత చిత్రములైన కవచములు 
గలవారు, ప్రగ్భాణ్జామ్చరధారిణామాపుష్పమాలలను, అలంకారములను, మంచి 

వస్త్రములను ధరించినవారు, సీధుపానచలాక్షాణామ్= =మద్యపానముచేత చంచల 
మైన నేత్రములు గలవారు, మదవిహ్యలగామినామ్= =మదముచేత వ్యాకులముగా 
నడచుచున్నవారు, శత్రుసంజాతమన్యూనామ్= శతువులయందు పుట్టిన కోపము 

గలవారు, గదాశూలా సిహస్తానామ్=గదలు, శూలములు ఖడ్గములు హస్తములందు 

గలవారు, భాదతామ్= =తినుచున్నవారు, పిబతామపి=త్రాగుచున్నవారు, (ప్రయైః 

సహ్మపియమైన దారల (భార్యలుతోకూడ, మహాక్షిషు=గొప్ప మూల్యము గల, 
శయనేషు=శయనములయందు, |పసుప్పానామ్= =న్నిద్రించుచున్నవారు, త్రస్తానామ్= 

భయపడినవారు, పుత్రాన్ =పుత్రులను, ఆదాయాతీసికొని, సర్వతణాఅన్ని వైపులా, 

తూర్ణమ్= =నీ ఫ్రుముగా, గచ్చతామ్= వెళ్లుచున్నవారు అయిన, 'షామ్=ఆ, లజ్కా 

నివా సినామ్= లంకలో నివసించు రాక్షసులయొక్క, శతసహసాణి=శతములను, 

సహ్మసములను, అదహత్ =కాల్సివేసెను. పునః పునః=మాటిమాటికి, జజ్యాల 

చామండిను. 

తా. అప్పుడు, అగ్ని; విచితములైన, అనేకవిధములైన గృహములను, 

గృహమునందు అత్యాసక్తి గల అందరి రాక్షసుల నివాసములను కాల్ఫివేసెను. 

అక్కడ అగ్ని లంకలో నివసించు వందలకొలది, వేలకొలది రాక్షసులను 

కాల్చివేయుచు ఇంకను అధికముగా మండెను. ఆ రాక్షసులలో కొందరు 
బంగారముచేత విచితములైన కవచములను ధరించిరి. కొందరు మాలలు, 
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అలంకారములు, మంచి వస్త్రములు ధరించిరి. కొందరు మద్యపానముచేత 

చంచలమెన కళతో మదముచేత తూలుచు నడచుచుండిరి. కొందరు కాంతల 

వస్త్రములను. " లాగుచుండిరి. కొందరు శత్రువులమీద కోపముతో గదా- 

శూల-ఖడ్గములు హస్తములతో ధరించి ఉండిరి. కొందరు తినుచూ త్రాగుచూ 

ఉండిరి. కొందరు (ప్రియురాళ్లతో కూడ అమూల్యములైన శయనముల మీద 

శయనించి ఉండిరి. కొంతమంది భయపడి పుత్రభార్యాదులను ఎెంటబెట్టుక్ "ని 

పారిపోవుచుండిరి. 14-18 

మూ. సారవన్తి మహారాణి గమ్బీరగుణవన్తి చ, 

. హేమచన్తొర్షచనొణి చన్లాశాలోత్తమాని చ. 19 
యడ ద య 

తత్ర చిత్రగవాక్షాణి నాధిష్టానాని సర్వశః, 

మణీవిద్రుమచిత్రాణి స్పృశన్తీవ దివాకరమ్. 20 

క్రౌఖ్చబర్లిణవీణానాం భూషణానాం చ నిఃస్వనైః; 

నాదితాన్యచలాభాని వెశ్మాన్యగ్నిరదాహ హ. 21 

శ 

ప్ర అ. తత్ర=అక్కడ, అగ్నిక౯అగ్ని, సారవన్తి=ధనము గలవి, 

మహార్దాణి=చాల విలువగలవిి గమ్బీరగుణవన్తి చ=గంభీరములు, మంచి సౌంద 

ర్యాదిగుణములు గలవి, హేమచన్చార్హచన్దాణి= బంగారముతో నిర్మించిన 
చంద్రాకారము, అర్హచంద్రాకారము గలవి, చన్దుశాలోత్తమాని చ-పైన నిర్మించిన 

గృహములచే _(అంతస్తులచే) ఉత్తమములు, చిత్రగవాక్షాణి=చిత్రములైన కిటికీలు 
కలవి పర్వశశాఅంతటా, సాధిష్పానాని=శయనాసనాదులతో కూడినవి, మలవి. 
దుమచిత్రాణి=మణులచేత, పగడముల చేత చిత్రములు, దివాకరమ్=సూర్యుల్లో, 

స్పృశన్నీవాస్పృశించుచున్నట్లున్నవి. క్రౌఇ్సబర్షిణవీణానామ్= క్రొంచపక్షులయొ క్క, 

వెమళ్లయొక్క, వీణలయొక్క, భూషణానాం చాఅలంకారములయొుక్క, నిస్వ నైక? 

ధ్వనులచేత, నాదితాని=ధ్వనింపచేయబడినవి, అచలాభాని=పర్వతములవంటి శోభ 
కలవి అయిన, వేశ్మాని=గృహములను, దదాహ హ=కాల్చెను. 

_ తా అక్కడ అగ్ని సూర్యుణ్ణి స్పృశించుచున్నవా అన్నట్లు ఉన్న 
పర్వతములవంటి, ధనసమృద్దముళైన _ గృహములను దహించివేసెను. చాల 
అందమైన ఆ గృహములు ఎన్నో వాకిళతో చాల గంభీరములుగా ఉండెను. 
బంగారముతో కొన్ని పూర్ణచంద్రాకారములోను, కొన్ని అర్రచంద్రాకారములోను 

నిర్మింపబడిను. అందమైన పి అంతస్తులు గల .. గృహములు అన్ని 
వైపులా విచిత్రములైన కిటికీలు అమర్చబడెను. మణులతోను, పగడములతోను 
విచిత్రములైన ఆ గృహములు శయనములతో ఆసనములతో నిండియుండెను. 
క్రౌంచపక్టుల _ కూతలతోను, నెమ్మళ్ళ కేకాధ్యనులతోను, వీణావాదనములతోను, 
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అలంకారముల ధ్వనులతోను అవి _ప్రతిధ్వనించుచుండెను. 19-21 

మూ. జ్యలనేన పరీతాని తోరణాని చకాశిరే, 

విద్యుద్భిరివ నద్దాని మేఘజాలాని ఘర్మ శే. 29 

ప్ర. అ. జ్యలనేనాఅగ్నిచేత, పరీతాని=చుట్టబడిన, తోరణాని=తోరణ 

ములు, ఘర్మగే=వర్షరు ప్రారంభమునందు, విద్యుద్భిః మెరపులతో, నద్దాని=కూడిన, 
మేఘజాలానీవామేఘపంక్తుల వలె, చకాశి రే=ప్రకాశించినవి. 

తౌ. అగ్ని చుట్టుముట్టిన ముఖద్యారములు, వరాకాలప్రారంభమునందు 
యన్న 

మెరుపులతో వ్యాప్తములైన _మేఘసముదాయములు వలె ఉండెను. 22 

మూ. జ్యలనేన పరీతాని గృహాణి ప్రచకాశిరే, 

దావాన్నిదీప్తాని యథా శిఖరాణి మహాగిరేః. 23 

ప్ర అ. జ్వల నేన=లఅగ్నిచేత, పరీతాని=చుట్టబడిన, _గృహాణి=గృహ 

ములు, మహాగిరేశమహాపర్వతముయొక్క, దావాగ్నిదీప్తాని=దావాగ్ని చేత 

(పజ్వరింపచేయబడిన, శిఖరాణి యథా=శిఖరముల వలె, (ప్రచకాశి రేప్రకాశించినవి. 

తా. చుట్టూ అగ్ని ఉన్న భవనములు దావాగ్నిచేత ప్రజలించుచున్న 

మహాపర్వతశిఖరముల వలె ప్రకాశించినవి. 23 

మూ. విమానేషు (పసుప్తాశ్ళ దహ్యమానా వరాజ్ఞనాః, 
బలాలు యబ గ 

త్యక్తాభరణసర్వాజ్నా హా వాత్యుచ్చర్విచుక్రుశుః. 24 

ప్ర. అ. విమానేషు=విమానములయందు, ప్రసుష్తాకానిద్రించుచున్న, దహ్య 

మానాఃకాల్సి చేయబడు చున్న, వరాజ్ఞనాకాఉత్తమ స్త్రలు, త్యక్కాభరణసర్వాజ్ఞాః=ఐ 

డువబడిన ఆభరణములు గల సమస్త అవయవములు గలవారై, హా హా ఇతాహా 

హా అని, ఉచ్చెఃాదిగ్గరగా, విచుక్రుశుఃఅరచిరి. 

తా. విమానాలలో (గృహాలలో) నిద్రించుచున్న ఉత్తమస్త్రీలు సమస్త 

అవయవములందున్న అలంకారములు జారిపోవుచుండగా అయ్యో! అయ్యో! 

అని బిగరగా ఏడ్పిరి. . 24 
a 

మూ. తత్ర చాగ్నిపరీతాని నిపేతుర్భవనాన్య పి, 

వజ్రివజహతానీవ శిఖరాణి మహాగిరేః. 25 

ప్ర. అ. తత్ర=లక్కడ, అగ్నిపరీతాని=అగ్నిచేత చుట్టబడిన, భవనాన్య పి= 

భవనములు కూడ, వజ్రివజహతాని=ఇంద్రున వజ్రాయుధముచేత కొట్టబడిన, 

మహాగిరేః=గొప్పు పర్వతముయేొక్క, శిఖరాణీవ=శీఖరములు వలె, నిపేతుఃాపడి 
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పోయినవి. 

తా, అక్కడ అగ్నిచేత వ్యాష్తములైన భవనములు ఇంద్రుని వజాయుధ. 
మ్లుచేత ఛేదించబడిన మహాపర్వతశిఖరముల వలె పడిపోయినవి. 

మూ. తాని నిర్హహ్యమానాని దూరతః ప్రచకాశిరే, 
... హిమవచ్చిఖరాణీవ దహ్యమానాని సర్వశః. 26 

ప్ర అ. నిర్హహ్యామానాసాకాల్చబడు చున్న, తాని=ఆ గృహములు, 
సర్వశణాఅన్ని వైపులా, దహ్యమానాని=కాల్చి వేయబడుచున్న, హిమవచ్చిఖరాణీవ= హి 
మవత్సర్వతశిఖరముల వలె, దూరతః=దూరమునుండి, ప్రచకాశి రే=ప్రకాశించినవి. 

తా. అన్ని వైపులా కాల్చి వేయబడుచున్న ఆ గృహములు, దూరమునుండి, 
ద హంపబడుచున్న హిమవత్సర్వతశిఖరముల వలె ప్రకాశించినవి. 26 

మూ, హర్మా $టిక్షహ్యమానైశ జ్యాలాప్రజ్యలితైర పి 
రాత్రౌ సా దృశ్యతే లజ్కా పుష్పితైరివ కింశు'కెః. 27 

ప్ర అ, దహ్యమా వైః=కాల్చి వేయబడుచున్న, జ్వాలాప్రజ్యలితైః=జ్యాలలతో 
మండుచున్న, హర్మ్యా గజ మేడల పె భాగములతో, సా=ఆ, లజ్కా=లంక, 
రాత్రొ=రాత్రియందు, పుష్పితైః=పుష్పించిన, కీింశుకైః ఇవ= కింశుకవృక్షములతో 
వలె, దృశ్యతే=కనబడుచుండెను. 

తా. కాలిపోవుచు, అగ్నిజ్యాలలతో నిండిన మేడల అ|గభాగములతో 
రాత్రియందు ఆ లంక, పుష్పించిన మోదుగచెట్టతో నిండినట్లు ఉండెను. 27 
మూ. _హస్త్యధ్య క్రైర్లజైర్ము క్తెర్ముక్తెశ్చ తురగైరపి, 

బభూవ లజ్కా లోకొన్తే "ఖ్రాన్తగ్రాహ ఇవార్హవ:. 28 
ప్ర. అ. లజ్కా=లంక, హస్త ఫధ్య కైః౭గజాధ్యక్ష లచేత, ము క్తః=-విడువబ 

ఉన, గజైకాగజములతోను, ముక్తెః= విడువబడిన, తురగైరపి=గుల్టిములతోను, 
లోకాన్తే= పళయకాలమునందు, బ్రౌన్నగాహఃాతిరుగుచున్న మొసళ్లు గల, అర్థవః 
ఇవాసముద్రము వలి, బభూవాఉండిను. 

తౌ. ఏనుగులు, గుజ్జములు కాలిపోకుండా పారిపోవుటకై వాటిని 
గజాధ్యక్టులు, అశ్వాధ్యక్షులు బంధనములనుంఢి విడిచివేయగా ఆ లంకానగరము 
(పలయకాలమునందు ఇటూ అటూ కొ”ట్టుకొనుచున్న జలజంతువులు గల 
సముద్రమువలె ఉండెను. 28 

మూ. అశ్వం ముక్తం గజో దృష్ట్వా క్వచిద్భీతో౭_పసర్పతి, 
భీతో భీతం గజం దృష్టా 1) క్వచిదశో; నివర్తతే. 29 
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ప్ర. అ. క్వచిత్=ఒకచోట, ముక్తమ్=విడవబడిన, అశ్వమ్=గుజ్జమును, . 
దృష్టా =చూచి, గజః=ఏనుగు, _భీతణాభయపడినదై, అపసర్పతి=దూరముగా 

తొలగిపోవుచున్నది. క్వచిత్ =ఒకచోట, భీతమ్=భయపడిన, గజమ్=ఏనుగను, 

దృష్ట్వాాచూచి, అశ్వజాగుజ్డము, భీతః=భయపడినదై, నివర్తతే=వెనుకకు తిరిగి 

పారిపోవుచున్నది. 

తా. ఒకచోట, బంధనమునుండి విడిచిపెట్టబడిన గుజ్జమును చూచి 

భయపడి, ఏనుగ పారిపోవుచున్నది. మరొకచోట భయపడిన ఏనుగను చూచి 

గుజ్జము భయపడి వెనుకకు పారిపోవుచున్నది. 29 

మూ. లజ్కాయాం దహ్యమానాయాం శుశుభే చ మహోదధిః, 

ఛాయాసంసక్తసలిలో లోహితోద ఇవార్థవః. 30 

ప్ర. అ. లజ్కాయామ్=లంక, దహ్యమానాయామ్ =కాల్సి వేయబడుచుండగా, 

ఛాయాసంసక్తసలిలః= అగ్నికాంతితో కలిసిన ఉదకము గల, మహోదధిః=మహాస 

ముదము, లో హితోదః= ఎజ్జిని ఉదకము గల, మహార్థవః ఇవామహాసముద్రము 

వలె, శుశుభే= ప్రకాశించెను. 

తా. లంక దహించబడుచున్నప్పుడు ఆ మంటల కాంతి నీటిలో 

ప్రతిబింబించుటచేత మహాసముద్రము ఎజ్జని ఉదకము గల సముద్రము వలె 

(పకాశించెను. 30 

మూ. సా బభూవ ముహూర్తేన హరిభిర్రిపితా పురీ, 

లోకస్యాస్య క్ష కయే ఘోరే ప్రదీస్తే బవ వసుంధరా. 31 

ప్ర అ. ముహూర్తే న=ముహూర్త కాలము చేత, హరిభిః=వానరులచేత, 
దీపితా=దహించబడిన, సా పురీ=ఆ పట్టణము, అస్య=ఈ, లోకస్య= =లోకము 

యొక్క, ఘోరే=భయంకరమైన, క్షయే= =నొశమునందు, (పదీప్పా= మండుచున్న, 

వసుంధరా ఇవ=భూమి వలె, బభూవ= =ఆయెను. 

తా. వానరులచేత కాల్సి వేయబడిన ఆ లంక, ముహూర్తకాలములో, 

ప్రపంచము నశించు మహాప్రలయసమమునందు మండి పోవుచున్న భూమి 
వలి అయిపోయెను. 31 

మూ. నారీజనస్య ధూమేన వ్యాప్త స్యోచ్చెర్వి నేదుషః, 

స్వనో జ్వలనతప్త స్య శుశ్రువే శతయోజనమ్. ౩2 

ప్ర. అ. ధూమేన=ధూమముచేత, వ్యాప్తస్య=కప్పబడిన, జలనతప్తస్య= 
అగ్నిచేత కాల్చబడిన, ఉచ్చెః=బిగ్గరగా, విసేదుషు=ధ్వనిచే సిన, నారీజనస్య= స్త్రీజ 
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నముయొక్క, స్వనఃజధ్వని, శతయోజనమ్=నూరు యోజనములు, శుశ్రువే= 

వినబడెను. 

తా. ధూమముచేత కప్పివేయబడి అగ్నికి కాలిపోవుచున్న (స్త్రీలు చేసిన 
ఆర్పధ్వని నూరు యోజనముల దూరము వినబడిను. 32 

మూ. ప్రదగకాయానపరాన్ రాక్షసాన్నిర్గతాన్ బహిః, 

సహసా హ్యుత్పతన్ని స్మ హరయో౬థ యుయుత్సవః. 33 

ప్ర. అ. అథా =అటు పిమ్మట, (ప్రదగకాయాన్ =కాల్చబడిన శరీరములు గల, 

బ హీః=వెలుపలకు, నిర్ణతాన్ =బయలుదేరి పారిపోవుచున్న, అపరాన్ =ఇతరులైన, 

రాక్షసాన్ =రాక్షసులను గూర్చి హరయజవానరులు, యుయుత్సవః=యుద్దము 

తా. శరీరములు కాలిపోయి బైటకు పారిపోవుచున్న కొందరు రాక్షసులను 

వానరులు యుద్దము చేయుటకె ఎదుర్కొనుచుండిరి. 33 

మూ, ఉద్దుష్టం వానరాణాం చ రాక్షనానాం చ నిఃస్వనః, 

దిఖో ( దశ సముద్రం చ పృథివీం చ వ్యనాదయత్. 34 

సై అ. వాొనరాణామ్= =వానరులయొక్క, ఉద్దుష్టం చ=అరము, రాక్షసా 

నామ్=రాక్షసులయొక్క, నిఃస్వసః చాధ్వనీ, దశ=పది, దీశ= “దిక్కులను | సముద్రం 
చాసముద్రమును, పృథివీం చాభూమినీ, వ్యనాదయత్ = ధ్వనింపచేసెను 

తా. వానరుల అరపులు, రాక్షసులు చేయు ధ్వని పదిదిక్కులను, 

సముద్రమును, భూమినీ ప్రతిధ్వనింపచే సీనవి. 34 

మూ. విశల్యౌ చ మహాత్మానౌ తావుభొౌ రామలక్ష శక్? 

అసంభ్రాన్లా జగృహతుగస్తే ఉభే ధనుషీ వరే. 

ప్ర. అ. మహాత్మానౌ=మహాత్ములైన, తౌ=ఆ, రామలక్ష్మణౌ=రా 
మలక్ష్మణులు, ఉభౌ=ఇద్రరూ, _ విశల్యౌ=పోయిన శల్యములు గలవారై, 
అసంట్రానౌంతొందరపాటు. లేనివార్రై వరే=శేష్ణములైన, తౌ=ఆ, ఉభే=రెండు, 
ధను షీ=ధనస్సులను, జగృవాతుఃాగ్ర హించిరి. 

35 

తా మహాత్ము లైన ఆ రామలక్ష కట్ల లిద్దరూ శల్యములు తొలగిపోయిన 

పిమ్మట ఏ మాత్రము కంగారుపడక (శేష్టములైన ఆ ధనస్సులను ధరించిరి. 

మూ. తతో విస్సారయామాస రామశ్చ ధనురుత్తమమ్, 

బభూవ తుములః శబ్దో రాక్షసానాం భయావహః. 36 
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ప్ర. అ. తతఃఅటు పిమ్మట, రామః చారాముడు, ఉత్తమమ్=ఉత్తమ 

మైన, ధనుః=ధనస్సును, విస్సారయామాస=చరచెను. రాక్షసానామ్=రాక్షసులకు, 

_ భయావహఃభయము కలిగించు, తుములః=వ్యాకుల మైన, శబ్లకాశబ్రము, బభూవ= 

ఆయెను. 

తొ. పిమ్మట రాముడు రాక్షసులకు భయము కలిగించు వ్యాకులమైన 

ధ్వనిని చేయుచు ఉత్తమమైన ధనస్సును చరచెను. 36 

మూ. అశోభత తదా రామో ధనుర్విస్పారయన్ మహత్, 

భగవానివ సంక్రుద్దో భవో వేదమయం ధనుః. ౩7 

ప్ర అ. తదా=అప్పుడు, మహత్ =గొప్పదైన, _ధనుణాధనస్సును, 

విస్పారయన్ =చరచుచున్న, రామః= రాముడు, వేదమయమ్=వేదరూపమైన (వేదో 

కృలక్షణములు గల), ధనుఃధనస్సును చరచుచున్న, సంక్రుద్దః=కో పించిన, 

భగవాన్ =భగవంతుడైన, భవః ఇవ=శివుడు వలె, అశోభతాప్రకాశించెను. 

తా. అప్పుడు గొప్పదైన ఆ ధనస్సును చదచుచున్న రాముడు 

వేదోక్తలక్షణములు గల ధనస్సును చరుచుచున్న కోపించిన రుద్రుడు వలె 
ఉండను 37 

మూ. ఉద్దుష్టం వానరాణాం చ రాక్షసానాం చ నిఃస్వనమ్, 

జ్యాశబ్దస్తావుభౌ శబ్దావతి రామస్య శుశ్రువె. 38 
యి యి 

ప్ర అ. రామస్య=రామునియొక్క, జ్యాశబ్దశానారియొక్కధ్వని, వాన 

రాణామ్=వానరుల యొక్క, ఉద్దుష్టమ్ =ధ్వనిని, రాక్షసానామ్=రాక్షసులయొక్క, 

నిఃస్వనం చాధ్వనినీ, తౌ=ఆ, ఉభొ=రెండింటినీ, అతిశుశువేా అతిక్రమించి 

వినబడెను, 

తా. రాముడు చేయుచున్న ధనుష్టంకారధ్యని వానుథుల సింహనాద 

ములను, రాక్షసులు చేయు ధ్వనులను మించి వినబడెను. 38 

మూ. వానరోద్దుషశబశ్స రాక్షసానాం చ నిఃస్వనః, 
యి రం CA 

జ్యాశబ్రశ్వా ప రామస్య (త్రయం వ్యాప దిశో దశ. 39 
య ఓ ‘ 

ప్ర. అ. వానరోద్దుష్టఘోషః చ=వానరులు చేయు అరపుల ఘోషము, 

రాక్షసానామ్=రాక్షసులయొక్క, నిఃస్వనః చైధ్యనీ, రామస్య=రామునియొక్క, 
a CA 

జ్యాశబ్దశ్చాపి=నారి యొక్క ధ్వని, త్రయమ్=ఈ త్రయము, దశ= పది, 
దిశ=దిక్కులను, వ్యాప=వ్యాపించెను. 

తా. వానరులు చేయు మహాధ్యని, రాక్షసుల ధ్వని, రాముని టంకారధ్వని 
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ఈ మూడు ధ్వనులూ పది దిక్కులలో వ్యాపించినవి. 39 

మూ. తస్య కార్ముకనిర్ము క్తెః శరైస్తత్సురగోపురమ్, 

కైలాసశృజ్లప్రతిమం 'వేశ్సీర్ణమపతదువి. 40 

ప్ర. అ. వైలాసశ్చబ్నప్రతిమమ్= కైలాసశిఖరముతో . సమానమైన, తత్పురగో 

పురమాఆ పట్టణముయొక్క గోపురము, తస్యఆ రామునియొక్క, కార్ముక 

నిర్ము క్తె=ధనస్సునుండి విడవబడిన, శరై=బాణములచేత, విశీర్ణమ్= =ముక్కలై, 

భువి*నేలమీద, అపతత్ =పడినది. 

తా. కైలాసపర్యతశిఖరము వంటి ఆ లంకానగరగోపురము రాముని 

ధనస్సునుండి వెలువడిన బాణాలకు ముక్కముక్కలై నేలమీద పడిపోయెను. 

మూ. తతో రామశరాన్ దృష్టా S విమానేషు గే బాషు చ, 

సంనాహో రాక్షసే ఎన్వ్రాణాం తుములః సమపద్యత. 41 

ప్ర. అ. తతణాఅటుపిమ్మట, విమానేషు=ఎత్తెన భవనములయందు, 

గృహేషు చాగ్భహములయందు, రామశరాన్ =రాముని “బాణములను, దృష్టా? 
చూచి, రాక్ష సే ఎన్టాణామ్=రాక్షసనాయకులయొక్క, సంనాహః= యుద్దసంనాహము, 

తుములః=వ్యాకులముగా, సమపధ్యత-ఆయెను. 

తా. రాముని బాణాలు వచ్చి విమానాలలోను, గృహాలలోను ప పడుచుండుట 
చూడగానే రాక్షసుల యుద్దసంనాహ మంతా వ్యాకులమై పోయెను. 41 

మూ. తేషాం సంనహ్యమానానాం సింహనాదం చ కుర్వతామ్, 

శర్వరీ రాక్షసేన్హాణాం రౌద్రీవ సమపద్యత. 42 

ప్ర అ. సంనహ్యమానానామ్ =సంనాహము చేయుచున్న, మింహనా 

దమ్=సింహనాదమును, _ కుర్వతామ్= చేయుచున్న, తేషామ్=ఆ, రాక్షసీ 
నాణామ్=రాక్షసనాయకులకు, శర్వరీ=ఆ రాత్రి, రౌద్రీవాపలయర్మాత్రి వలె, 
సమపద్యతాఆయెను. 

తా. యుద్దసంనాహము చేయుచు, సింహనాదములు చేయుచున్న es 

రాక్షసనాయకులకు " రాత్రి ప్రలయకాలరాట్రి వలి ఉండను. 42 

మూ. అదిష్టా వానరేన్హొస్తే ప్త సుగ్రీవేణ మహాత్మనా, 

ఆసన్నం ద్వారమానాద్య యుధ్యధ్యం చ ప్రవంగమాః. 43 

యశ్చ వో వితథం కుర్యాత్తత్ర తత్రాప్యుపస్థి స్తితః, 
స హన్తవ్యో౭_భిసంప్తుత్య రాజశాసనదూషకః, 44 
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ప్ర. అ. తే=ఆ, వానరేన్హాః=వానరనాయకులు, మహాత్మ నామహాత్ము 

డైన, సుగ్రీవేణ=సుగ్రీవునిచెత, ఆదిష్టాః=ఆజ్ఞా పింపబడిరి. ప్రవంగమాః=వానరులారా! 

ఆసన్నమ్= దగ్గరనున్న, ద్యారమ్= =ద్యారమును, ఆసాద్య= పొంది, యుధ్యధ్యమ్=యు 
ద్రముచెయుడు. వఃామీలో, యః=ఎవడు, తత్ర తతాఆ యా (పదేశములయందు, 

డీపస్థితః అపీ=ఉన్నవాడైనను, వితథమ్= =వ్యర్థమునుగా, కుర్యాత్ =చేయునో, 

రాజశాసనదూషకఃారాజాజ్ఞను దూషించిన, సః=అతడు, అభిసంప్పుత్య= =ంగిరి, 

బాన్తవ్యః=చంపదగినవాడు. 

తా. అప్పుడు వానర ప్రభువైన సుగ్రీవుడు వానరనాయకులను ఇట్లు 

ఆజ్ఞాపించెను:- “వానరులారా! మీకు దగ్గర నున్న ద్వారము వద్దకు వెళ్లి అక్కడ 

యుద్దము చేయుడు. ఆ యా స్థానాలలో ఉండి కూడ యుద్ధము. చేయక, 

రాజాజ్ఞ మన్నింపనివానిని వెంటనే మీద పడి చంపి వేయవలెను” 43, 44 

మూ. తేషు వానరముఖ్యేషు దీప్తోల్కోజ్ఞ (లపాణిషు, 

.. స్థీతేషు ద్వారమాశ్రిత్య రావణం కోధ ఆవిశత్. 45 

ప్ర. అ. దీప్తోలోజ్ఞ ఏలపాణిషు=మరడుచున్న. కాగడాలతో (ప్రకాశించుచున్న 

హస్తములు గల, తేషు=ఆ, "పానరముఖ్యేషు= వానర (శ్రేష్టులు, ద్యారమ్ = ద్యారమును, 

ఆ(శిత్య= ఆశ్రయించి, స్టితేషు= నిలబడి ఉండగా, రావణమ్=రావణుళ్లి, (కోధఃా కో 

ధము, ఆవిశత్ = =ఆవేశించెను. 

తా. మండుచున్న కాగడాలను చేతులలో ధరించి ద్యారమువద్ద ఉన్న 

ఆ వానరులను చూడగానే రావణునకు క్రోధావేశము కలిగెను. 45 

మూ. తస్య జృమ్బితవిక్షేపాద్వా (మిశ్రా వై వె దిశో దశ, 

రూపవానివ రుద్రస్య మన్యుర్వాత్రేష్వదృశ్యత. 46 

ప్ర అ. తస్య=వానియొక్క, జృమ్బితవిక్షేపాత్ =ఒళ్లు విరచుకొనుటవలన 

కలిగిన కదలికవలన, దశ=పది, దిశః దిక్కులు, వ్యామిశ్రాః పావ్యాప్త 

మైనవి. గాత్రేషు=ఆతని అవయవములయందు, రుద్రస్యారుద్రునియొక్క, 
రూపవాన్=రూపముగల, మన్యుః=కోపము, అదృశ్యత ఇవాకనబడిన ట్టుండెను. 

తా. ఆతడు ఒడలు విరుచుకొనగానే పది దిక్కులూ . వ్యాకులము 

లయ్యెను. ఆతని అవయములలో రుద్రుని కోపము ఆవేశించి నట్లు ఉండను. 

మూ. స కుమ్మం చ నికువ్ళుం చ కువ్భుకర్ణాత్మజావుభౌ, 

దప యామాస సంక్రుద్దో రాక్ష సర పైర్పహుభిః సహా 47 

ప అ.సంక్రుద్ధః=కో పించిన, సః=అతడు, కుమృం చాకుంభుడూ, 
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నికుమృం చానికులభుడూ అను, కువ్భుకర్ణాత్మజ = =కుంభకర్ణుని కుమారులను, 

ఉభా= ఇద్దరినీ, బహుభిః=అనేకులైన, రాక్ష సైః సహారాక్ష సులతో కూడ, 

పేషయామాస=పం టను. 

తా. మిక్కిలి కోపించిన ఆ రావణుడు కుంభుడు, నికుంభుడూ అను 

కుంభక్షర్ణపుత్రుల నిద్దరినీ, చాలమంది రాక్షసులతో కూడ పంపెను. 47 

మూ. యూపొక్షః శోణితాక్షశ్చ ప్రజజ్ఞః కమ్సనస్తథా, 

నిర్యయు: కౌమృకర్ణిభ్యాం సహ రావణశాసనాత్. 48 

ప్ర. అ. యూపాక్షణయూపాక్షుడు, శోణితాక్షశ్చ=శోణితాక్తుడు, (ప్రజజ్షః= 

(పజంఘుడు, తథాగామరియు, కమ్పనఃాకంపనుడు, రావణశాసనాత్ =రావణుని 

ఆజ్ఞనలన, కౌమృకర్ణిభ్యాం సహ=కుంభకర్ణుని పుతులతో కూడ, నిర్యయుఃబయ = 

లుదరిరి 

తా. రావణుని ఆజ్ఞచేత యూవాక్సుడు, శోణితాకు డు, (పజంఘుడు, 

కంపనుడు కూడ కుంభకర్ణుని పుత్రులతో “కలిసి బయలు వీరిరి. 48 

మూ. శశాస చైవ తాన్ సర్వాన్ రాక్షసాన్ స మహాబలాన్, 
రాక్షసా గచ్చతాద్యెవ సింహనాదం చ నాదయన్. 49 

ప్ర. అ. సక=అతడు, మహాబలాన్ =గొప్పు బలముగల, తాన్ =ఆ, 

సర్వాన్ =సమస్త మైన, రాక్షసాన్ =రాక్షసులను, శశాస చ=శాసించెను కూడ. 

రాక్షసాః= రాక్షసులారా! సింహనాదమ్=- సింహనాదమును, నాదయన్ =చేయుఛు, 

అద్యెవ= అప్పుడే, గచ్చతావెళ్లుడు. 

తా. అతడు మహాబలవంతులైన ఆ రాక్షసుల నందరినీ - “రాక్షసులారా 

నాదములు చేయుచు ఇప్పుడే "పబులుదేరి వెళ్లుడు” అని ఆజ్ఞాపీంచెను. 

a తతస్తు చోదితాస్తైన రాక్షపా జ్యలితాయుధాః, 

లజ్కాయా నిర్యయుర్వీరాః ప్రణదన్తః పునః పునః. 50 

ప్ర అ. తతః=అటు పిమ్మట, తేన=ఆతనిచేత, రోదితాః మేరే పించబ 

డిన, జ్యలితాయుధాణాప్రజ్వలించుచున్న ఆయుధములు గల, వీరాఃావీరులైన, 
రాక్షసాః=రాక్షసులు, పునః పునణామాటిమాటికి, ప్రణదన్నః= ధ్వనిచేయుచున్నవారై, 
లజ్కాయాః=లంకనుండి, నిర్యయుః=బయల్వెడలిరి. 

తా. పిమ్మట, రావణునిచేత పేరే పింపబడిన వీరులైన రాక్ష సులు 

ప్రకాశించుచున్న ఆయుధములు ధరించి, మాటిమాటికి గర్హించుచు బయలుదేరిరి. 
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మూ. రక్షసాం భూషణప్టాభిర్భాభిః న్యాభిశ్ళ సర్వశః, 

చక్రుస్తే సప్రభం వ్యోమ హరయశ్చాగ్నిభిః సహ, 51 

ప్ర. అ. రక్షసామ=రాక్షసులయొక క్క భూషణస్టాభిః= అలంకారములయం 

దున్న, భాభి; =కాంతులచేతను, స్యాలిఫం తమ సహజకాంతులచేతను, తే=ఆ 

రాక్షసులు, అగ్నిభిః సహాఅగ్నులతో ఉన్న, హరయః చావానరులూ, వ్యోమ= 

ఆకాశమును, సప్రభమ్=కాంతితో కూడినదానినిగా, చక్రుకాచే సిరి. 

తా, తను అలంకారముల కాంతులచేత, తమ సహజకాంతులచేత, 

రాక్షసులూ, అగ్నులతో కూడిన వానరులూ ఆకాశమును, రెండు సైన్యముల 

మధ్యనున్న అవకాశమును, (ప్రకాశముకలదానిని చేసిరి. 51 

మూ. తత్ర తారాధిపన్యాభా తారాణాం భా తథైవ చ, 

తయోరాభరణాభా చ జ్వలితా ద్యామభాసయత్ . 52 

ప్ర. అ, తత్రాఅక్కడ, తారాధిసస్య=చందునియొక్క, ఆభా=కాంతి, 

తథైవ చామరియు, తారాణామ్= నక్షతములయొక్క, భా=కాంతీ, తయోః=ఆ 

రండు సన్యములయిక్క, ఆభరాణాభా చ=ాఆభరణముల కాంతి, జ్వరితా=ా 

(పజ్యలించుచున్నదై, ద్యామ్=ఆకాశమును, అభాసయత్=ప్రకాశింపచేసెను. 

తా, అక్కడ చంద్రుని కాంతి, నక్షత్రముల కాంతి, రెండు సైన్యముల 

అలంకారముల కాంతి (ప్రజ్యలించుచు ఆకాశమును ప్రకాశింపచేసెను. 52 

మూ, చన్హాభా భూషణాభా చ గ్రహాణాం జ్వరితా చ భా, 

హరిరాక్షస సైన్యాని భాజయామాస సర్వతః. 53 

ప్ర, అ. చన్ద్రాభా=చంద్రుని కాంతి, భూషణాభా  చాభూషణ 

ముల కాంతి, జ్వలితా=పజ్యలించుచున్న, గ్రహాణామ్=గ్రహములయొక్క, భా 

చ=కాంతీ, సర్వతః=అన్ని వైపులా, హరిరాక్షస పైన్యాని=వానరరాక్షస సైన్యములను, 
భాజయామాస=ప్రకాశింపచే సెను 

తా. చంద్రుని కాంతి, భూషణముల కాంతి, ప్రజ్యలించుచున్న (గ్రహముల 

కాంతి వానరరాక్షస సైన్యములను అన్ని వైపులా (పకాశింపచేసెను. 53 

మూ. తత్ర చార్హప్రటీప్తానాం గృహాణాం సాగరః పునః, 

భాభిః సంసక్తసలిలశ్చలోర్మిః శుశుబేం_ దికమ్. ర్4 

(ప్ర. అ. తత్ర=అక్కడ, చలోర్మిః=చంచలములైన తరంగములు గల, 

_సాగరః పునకాసముద్రమైైతే, అర్హ ప్రదీప్తానామ్= =సగము మండిపోయిన, గృహా 

ఈోమ=గృహముల్ల యొక్క, భాభిః=కాంతులతో, సంసక్తసలిలః= కలిసిన ఉదకము 
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గలదై, అధికమ్=అధికముగా, శుశుభే=ప్రకాశించెను. 

తా. అక్కడ సగము కాలిపోయిన ఇండ్ల కాంతులతో కలిసిన జలముతో 

కదలుచున్న తరంగములు గల సముద్రము అధికముగా ప్రకాశించెను. ర్ర్త 

మూ. _పతాకాధ్య్వజసంయుక్తముత్తమా సిపరశ్వధమ్, 

భీమాశ్యరథమాతబ్గం నానాపత్తిసమాకులమ్. శర 

దీప్రశూలగదాఖడ్గ ప్రాసతోమరకార్ము కమ్, 

తద్రాక్షసం బలం భీమం ఘోరవిక్రమపౌరుషమ్. 56 

దదృశే జ్యలితప్రాసం కిజ్కీణీశతనాదితమ్, 
హేమజాలాచితభుజం వ్యావేష్టితపరశ్వధమ్. 57 
వ్యాఘూర్షితమహాశస్త్రం బాణసంయుక్తకార్ము కమ్, 

ప్ర. అ. పతాకాధ్యజసంయుక్తమ్=పతాకలతోను ధ్వజములతోను కూడి 

షు 

గన్హమాల్యమధూత్చేకసం మోదితమహానిలమ్. ర్ర్కి ! 

నది, ఉత్తమాసిపరశ్వధమ్= 'ఉత్తమములైన ఖడ్గములు గండ్రగొడ్డళ్లూ కలది, | 

భీమాశ్వరథమాతబ్లమ్=భయంకరములైన గుజ్బములు, ఏనుగులు కలది, నానాపత్తి 

సమాకులమ్=అనేకులైన కాలిబంట్లతో వ్యాకులము, దీప్తశూలగదాఖడ్డప్రాసతోమరకా 
ర్ముకమ్ప్రకాశించుచున్న శూలములు, గదలు, ఖడ్గములు, (ప్రాసలు, తోమరములు, 

ధనస్సులు కలది, ఘోర వికమపౌరుషమ్=ఘోర మైన పరాక్రమము పౌరుషము గలదీ, 

జ్వలిత ప్రాసమ్=ప్ర లించుచున్న (ప్రాసలు గలది, కిజ్కిణీశతనాదితమ్ =వందలకొలది 

గంటలచే ధ్వనింప ేయబడినది, హేమజాలాచితభుజమ్=బంగారు. అలంకారముల = 

సముదాయముతో కూడిన భుజములు కలది, వ్యావేష్టితపరశ్వధమ్= త్రిప్పబడిన 
గండ్రగొడ్డళ్లు కలది, వ్యాఘూర్షితమహాశ స్త్రమ=త్రిప్పబడిన గొప్ప ఆయుధములు 

కలది, బాణసంయుక్త కారు కమ్ా-బాణములతో కూడిన ధనస్సులు గలది, గన్లమౌ 

ల్యమధూత్వేకసం మోదితమహానిలమ్= గంధములచేత పుష్పమాలలచేత | అధికమైన 

మద్యములచేత, సువాసన గలదిగా చేయబడిన వాయువు గలది అయిన, తత్= ఆ, 
రాక్షసబలమ్=రాక్షస సైన్యము, భీమమ్-భయంకరముగా, దదృశే=చూడబడెను. 

తా. ఆ రాక్షస సైన్యము పతాకలతోను, ధ్వజములతోను అలంకృత మై 

భయంకరములైన అశ్వములతోను, రథములత్లోను, ఏనుగులతోను, అనేకవిధముల 
పదాతిదళముతోను వ్యాకులముగా నుండెను. ఉత్తమములైన చిన్న ఖడ్గముల్పు 

G0౧ ' (ఈ) ౧ 

ధనస్సులు . ప్రకాశించుచుండెను. భయంకరమైన పరాక్రమము, పౌరుషము గల 

రాక్షసులతో నిండి యుండెను. ప్రాసలు ప్రజలించుచుండెను. వందలకొలది 
చిరు గంటల ధ్వని వినబడుచుండెను. రాక్షసులు తమ భుజములను బంగారు 
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అలంకారముల సముదాయములతో అలంకరించుకొని యుండిరి. ఆ సైన్యమునందు 

వాయువు సుగంధద్రవ్యముల గంధముతోను, పుష్పమాలల సువాసనతోను, 

అధికమైన మద్యగంధములోను నిండి యుండెను. కొందరు రాక్షసులు 
గండ్రగొడ్డళ్లు త్రిప్తుచుండిరి. కొందరు మహాశ స్త్రములను కదల్ఫుచుండిరి. 

కొందరు ధనస్సుల పై బాణములు సంధించుచుండిరి. ఈ విధముగ ఆ 

రాక్షస సైన్యము చాల భయంకరముగ కనబడెను. 55-58 

మూ. ఘోరం శూరజనాక్షీర్ణం మహామ్సుధరనిఃస్వనమ్, 

తద్ద ఎష్రా వ బలమాయాతం రాక్షసానాం దురాసదమ్, 59 

సంచచాల ప్రవంగానాం బలముచ్చర్ననాద చ. 

ప్ర అ. ఫరోరమ్=భయంకరము, శూరజనాకీర్ణమ్= =శూరులైన జనులతో 

వ్యాప్తము, మహామ్బుధరనిఃస్వనమ్=గొప్ప మేఘము వంటి ధ్వని గలది, దురాస 
దమ్=ఎదిరింప శక్యము కానిది అయిన, ఆయాతమ్=వచ్చిన, తత్ =ఆ, రాక్షసానాం 

బలమ్=రాక్షసుల సైన్యమును, దృష్ట్రాాచూచ్చి, ప్రవంగానామ్=వానరులయొక్క, 

బలమ్= సైన్యము, సంచచాల=చరలించెను. ఉచ్చిజబిగ్గరగా, ననాద చాధ్యని 

చేసెను కూడ. రా 

తా. భయంకరము, శూరులతో నిండినది, మహామేఘము వలె 

ధ్వనిచేయుచున్నద్సి ఎదిరింప శక్యము కానిదీ అయిన ఆ రాక్షస సైన్యము 
వచ్చుట చూచి వానర సైన్యము చలించెను. బిగ్గరగా ధ్వని చేసె 59 

మూ, జవేనాప్లుత్య చ పునస్తదృలం రక్షసాం మహత్, 60 

అభ్యయాత్స్రత్యరిబలం పతంగా వ పావకమ్. 

ప్ర అ. రక్షసామ్ =రాక్షసులయొక్క, మహత్ = =గొప్పుదైన, తత్ బలం 

పునః=ఆ సైన్యమైతే, జవేన=వేగముచేత, ఆప్పుత్య= =దుమికి, పతంగాఃమిడతలు, 

పావకమ్ =ఇవ=లగ్నిని గూర్చి వలె, ప్రత్యరిబలమ్= శత్రుబలమునకు ఎదురుగా, 

ప్రత్యయాత్ = వెళ్లెను. 

తా. గొప్పదైన ఆ రాక్షసేసేన శీఘ్రముగా దుముకుచు మిడతలు 

అగ్ని వైపు వెళ్లినట్లు శత్రు సైన్యము వైపు వెళ్లెను. 60 

మూ. తేషాం భుజపరామర్శవ్యామృష్టపరిఘూశని, 61 

రాక్షసానాం బలం శ్రేష్టం భూయః పరముశోభత. 

ప్ర. అ.తేషాం రాక్షసానామ్=ఆ రాక్షసులయొక్క, భుజపరామర్శన్యామృ 

ష్రపరిఘాశని= భుజముల స్పర్శచేత ప్రకాశింపచేయబడిన పరిఘలు, వజములు 

గల, (శేష్పమాశ్రేష్టమైన, బలమ్= "సైన్యము భూయఃమరల, పరమ్= అధికముగా, 
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అశోభత=శోభించెను. 

తా. భుజముల స్పర్శచే శుభ్రముగా చేయబడి ప్రకాశించుచున్న పరిఘలు, 

వజ్రాయుధములూ గల ఆ రాక్షస సైన్యము ఇంకను ఎక్కువగా (పకాశించెను, 

మూ. తత్రోన్మత్తా ఇవోత్పేత్తురరయో౬థ యుయుత్సవః, 

తరు శైలైరభిఘ్నన్నో ముష్టిభిశ్చ నిశాచరాన్. 

62 

ప్ర అ. అధథ= =అటు పిమ్మట, తత్రాఅక్కడ, యుయుత్సవః=యుద్దము 

చేయగోరుచున్న, హరయః=వానరులు, "నిశాచరాన్=రాక్షసులను, తరు శైలైఃావృక్ష 

_ ములచేత పర్వతములచేత, ముష్టైభిః చ=పీడికిళ్లచేత, అభిఘ్నన్నఃా కొట్టుచున్నవారై 

ఉన్మత్తాః ఇవాఉన్మత్తులు వలే, ఉత్వేతుః= పైకి ఎగిరిరి. 

తా. అప్పుడు యుద్దము చేయగోరుచున్న ఆ వానరులు ఉన్మత్తులు వళి 
ఎగిరి, రాక్షసులను వృక్షములతోను, పర్వతములతోను, పిడికిళ్లతోను కొట్టిరి.62 

మూ. తథైవాపతతాం తేషాం హరీణాం నిశితైః శరైః, 6 

శిరాంసి సహసా జహా రాక్షసా భీమవిక్రమాః. 

ప్ర అ. తథైవ=అ ట్స, భీమవికమాః౭భయంకరమైన పరాక్రమము గల, 

రాక్షసాః=రాక్షసులు, ఆపతతామ్= వచ్చి _పడుచున్న, తేషాం హరీణామ్=ల 

వానరులయొక్క శిరాంసి=శిరస్స్పులను, స హసా=వెంటనే, . నిశితైః= =వాడియైన, 

శ రైః=బాణములచేత, జహ్రుభావారించిరిం 

తా. భయంకరమైన పరాక్రమము గల రాక్షసులు కూడ వచ్చుచున్న 

ఆ వానరుల శిరస్సులను వాడియైన బాణాలచేత “వెంటనే ఖండించిరి. 6 

మూ... దశవైర్లతకర్ణాశ్చ ముష్టిభిర్భిన్నమస్త కాః, 64 

శిలాప్రహారభగ్నాజ్ఞా విచేరుస్తత్ర రాక్షసాః. 

ప్ర అ. తత్ర=అక్కడ, రాక్టసాః=రాక్షసులు, దశనై==దంతములచేత, 

హతకర్ణాణకొరికి వేయబడిన చెవులు “గలవారై, ముష్టిభిః= పడికిళ్రచేత, భిన్నమ 

స్తకాఃా బ్రద్దలుకొట్టబడిన శిరస్సులు కలవారై, శిలా ప్రహారభగ్నాజ్ఞాః= శిలల దెబ్బలచత 

విరగగొట్టబడిన శరీరములు గలవారై, విచేరు=సెంచరించిరి. 

తా అక్కడ సంచరించుచున్న కొందరు రాక్షసుల చెవులను వానరులు 

దంతాలతో కొరికివేసిరఠి. కొందరి శిరస్సులను పిడికిళ్ళతో పగులగొట్టిరి. కొందరి 

శరీరములను రాళ్ళదెబ్బలతో పగులగొట్టిరి. 

మూ. ల _తర్ధైవాప ప్యపరే తేషాం క పీనామ సీభిః గెతెః, 

సు ' ప్రవరానభితో జఘ్నుర్హోరరూపా నిశాచరాః. 

64 

65 
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ప్ర. అ. _తథివా అట్టు, ఘోరరూపాః=భయంకరములైన రూపములుగల, 

అపరే= =మరికొందరు, నిశాచరాః=రాక్షసులు, గితైః= వాడియైన, అసిభిః=ఖడ్గముల 

చేత, తేషామ్= =, కపీనామ్= వానరులలో, ప్రవరాన్ =(శ్రేష్టలను, అభితఈ=అంతటా, 

జఘ్నుః=కొట్టరి. 

తౌ. అట్ల ఘోరములైన రూపములు గల కొందరు రాక్షసులు ఆ 

యుద్దరంగమునందు “అంతటా, ఆ వానరులలో ప్రధానులైన వారిని “నాడియెన 

ఖడ్డాలతో కొట్టరి. 65 

మూ. ఘ్నున్రమన్యం జఘానాన్యః పాతయన్తమపాతయత్, 66 

గర్ణమాణం జగర్హాన్యో దశన్తమపరో౭_దశత్. 

ప్ర. అ. ఘ్నన్తమ్=చంపుచున్న, అన్యమ్=ఒకనిని, అన్యః౭మరియొకడు, 
జఘాన=చం పెను. పాతయన్తమ్=. పడవేయుచున్నవానిని, అపాతయత్ =పడదో 
సెను. గర్హమాణమ్ =నిందించుచున్నవానిని, అన్యణామరియొకడు, జగర్హ=నిందించెను. 

దశన్తమ్=కొరుకుచున్నవానిని, అపరః=మరియొకడు, అదశత్ =కొరికెను. 

తా. ఒకడు ఒకనిని చంపుచుండగా మరియొకడు వానిని చంపెను. 

పడ(దోయుచున్న వానిని మరొకడు పడద్రోసెను. నిందించుచున్నవానిని 

మరొకడు నిందించెను. కరచుచున్నవానిని మరొకడు కరచెను. 66 

మూ. _ దేహీత్యన్యో దదాత్యన్యో దదామీత్యపరః పునః, 67 
కిం కేశయసి తతి తత్రాన్యోన్యం బభా షి రే. 

౧ (© 

ప్ర అ. తత=అక్కడ అన్యజజఒకడు, దేహీతి=దెబ్బను ఇమ్ము అని, 

అన్యఃమరియొకడు, దదాతి= ఇచ్చుచున్నాడు అనీ, అపరః పునః=మరియొ 

కడు, దదామీతి=ఇచ్చుచున్నాను అనీ, కిం క్లేశయసి=నిన్ను నీవు ఎందుకు 
(శమ పెట్టుకొనెదవు అని, తిష్ట ఇతి=నిలువుము అని, అన్యోన్యమ్=పరస్పరము, 
బభాషిరే=మాటలాడు కొనిరి. 

. కొట్టుము' అని ఒకడు, “ఇదిగో కొట్టుచున్నాను అని మరొకడు 

కొట్టురున్నాడు అని ఒకడూ, ఎందుకు (శ్రమపడెదవు'అని ఒకడు, “నిలువుము” 

అని మరొకడు ఈవిధముగా అక్కడ ఆ యోధులు ఒకరితో ఒకరు అనుకొనుచు 

యుద్ధము చేసిరి. 67 

మూ. విప్రలమ్భిత శస్త్రం చ విముక్త కవచాయుధమ్, 68 

సముద్యతమహా ప్రాసం యష్టిశూలా సిసంకులమ్, 

ప్రావర్తత మహా రౌద్రం యుద్దం వానరరక్షసామ్. 69 
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ప్ర. అ. వానరరక్షసామ్=వానరులయొక్క రాక్షసులయొక్క, మహారౌ 

ద్రమ్=చాల భయంకరమెన, యుద్దను= యుద్దము, విప్రలమ్మి తశ స్ర్రమ్=వ్యర్థ 
ముచేయబడిన ఆయుధములు కలదిగాను, విముక్తకవచాయుథబు= విడవబడీన 

కవచములు ఆయుధములు గలదిగాను, సముద్యతమహాప్రాసమ్=ఎత్తబడిన “పెద్ద 
(పొసలు గలదిగాను, యష్షిశూలా సిసంకులమ్ాయష్టులతోను, శూలములతోను, 

6 

ఖర్గములతోను వ్యాకులముగాను, ప్రావర్తతాజరిగెను. 

తా, ఆ వానరులకు రాక్షసులకు మధ్య జరిగిన చాల భయంకర మైన ఆ 

యుద్ధములో గురి తప్పునట్లు చేయుటచేత శస్త్రములు వ్యర్థముగా చేయబడినవి, 
, ః మ్. ఆ కవచములు ఊడిపోయినవి. ఆయుధములు జారిపోయినవి. పెద్ద ప్రాసలు 

ఎత్తబడినవి. యష్టులు, శూలములు, ఖడ్గములు అధికముగా ప్రయోగింపబడినవి, 
68, 69. ల 

మూ. వానరాన్ దశ సప్పేతి రాక్షసా జఘ్నురాహవే, 

__ రాక్టపాన్ దశ సస్తేతి వానరాశ్సాభ్యపాతయన్. 70 

ప్రే. అ. ఆహవే=యుద్ధమునందు, రాక్షసాః=రాక్షసులు, దశ=పదిమందిని, 
సప్తాఏడుగురిని, ఇతి=ఈ విధముగా, వానరాన్=వానరులను, జఘ్ముః=చం 
పెరి. వానరాశ్చ=వానరులుకూడ,' రాక్షసాన్ =రాక్షసులను, దశ=పదిమందిని, సప్త= 

ఏడుగురిని, ఇతి=ఈవిధముగా, అభ్యపాతయన్=పడగొట్టిరి. 
తా ఆ యుద్దమునందు రాక్షసులు వానరులను పదిమందిచొప్పున, 

ఏడుగురేసి చొప్పున చంపగా వానరులు కూడ రాక్షసులను పదిమందిచొప్పున 
ఏడుగురేసి చొప్పున పడగొట్టిరి. 70 

పస్త కేశవసనం విముక్తకవచధ్వజమ్, 

బలం రాక్షసమాలమ్బ్య వానరాః పర్యవారయన్. 71 

శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకీయే ఆదికావ్యే 
యుద్దకాండే ఐషాసప్తతితమః సర్గః. 

(1! 

ప్ర- అ. వానరాజావానరులు, విస్రస్త కేశవసనమ్=జారిపోయిన కేశములు, 
గల్క విము కృకవచధ్వజమ్ =విడువబడిన కవచములు ధ్వజములు 

ఎయిారాక్షపపంబంధమైన, బలమ్= సైన్యమును, ఆలమ్బ్య పట్టుక "ని, 
రిల చిం 

రులు కేశములు వస్త్రములు ఊడిపోవుచున్న, కవచములు, 



యుదకాండము 
ణా 

ధ్వజములు పడిపోవుచున్న ఆ రాక్షస సైన్యమును పట్టి చుట్టుముట్లరి. 

“బాలానందిని” అను శ్రీమదామాయణాంధవ్యాఖ్యానమునందు 

యుద్దకొండలో డెబ్బదియైదవ సర్గ సమాప్తము. 



[అంగదుడు కంపనాపజంఘులను, ద్రాఎదుడు శోణితాక్డుని, మైందుడు 

యూపాక్టుని, నుగ్రీవుడు కుంభుని చంపుట. 

మూ, ప్రవృత్తే సంకులే తస్మిన్ ఘోరే వీరజనక్షయే, 

 అబ్గ్బదః కమ్సనం వీరమాససొద రణోత్సుకః. 1 

ప్ర. అ. ఘోరే=భయంకరము, వీరజనక్షయే= =వీరజనుల నాశము కలి 

గించునది అయిన, తస్మిన్ =ఆ, సంకులే= యుద్ధము, ప్రవృత్తే =(పారంభమైన 
దగుచుండగా, అజదః=అంగదుడు, రణోత్సుకణారణమునందు ఆసక్తీ కలవాడై, 

వీరమ్=వీరుడైన, కమృనమ్= =కంపనుణ్ణి, ఆససాద= సమీ పించెను. 

తా. వీరజనులు నశించే భయంకరమైన యుద్ధము (ప్రారంభ మయిన 

వెంటనే అంగదుడు వీరుడైన కంపనునితో యుద్ధమునకై తలపడెను. 

మూ. ఆహూయ పసో౭జదం కోపాత్తాడయామాస వేగితః, 
గదయా కమ్సనః పూర్వం స చచాల భృశాహతః. 2 

ప్ర. అ. సః కమ్పనః=ఆ కంపనుడు, అజ్ఞదమ్=అంగదుని, ఆహూయ= పిలచి, 
పూర్వమ్= ముందుగా, గదయా=గదతో, చేగితః= వేగము గలవాడై, కోపాత =కోపము 

వలన, తాడయామాస=క్ొ ట్టను. భృశాహతః= బాగా కొట్టబడిన, సః=అంగదుడు, 

చచాల=చలించెను. 

తా. కంపనుడు అంగదుళ్లీ యుద్దానికి పిలిచి, కోపముతో ఆతనిని 
ముందుగా, వేగముగా, గదతో కొలను.” అంగదుడు గట్టి దెబ్బ తగిలి 
కదలిపోయెను. 2 

మూ స సంజ్ఞాం ప్రాష్య తేజస్వీ చిక్షేప శిఖరం గిరేః, 

అర్రితశ్ళ “ప్రహారేణ కవ్వునః పతితో భువి. 3 

ప. అ. తేజసీ=తేజః ఃశారియైన, సః=అంగదుడు, సంజామ్= =సంజ్ఞను, ర ప క్ 
(పొప్య=పొంది, గిరేః= పర్వతముయొక్క, శిఖరమ్=శిఖరమును, చి వేప=విసరెను. 
కమృనః=ాకంపనుడు, ప్రహారేణ= దెబ్బచేత, అర్దితః= పీడింపబడినవాడై, భువి= “నేలమీద, 

పతితః=పడెను. 
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తా. తేజఃశాలియైన అంగదుడు సంజ్ఞ పొంది వానిపై పర్వత 
శిఖరమును విసరెను. ఆ దెబ్బచేత పీడింపబడి కంపనుడు నేలపై కూలెను. 3 

మూ. తతస్తు కమ్సనం దృష్ట్వా శోణితాక్షో హతం రణే, 

రథేనాభ్యపతత్ క్షిప్రం తత్రాజ్ఞదమభీతవత్. 4 

ప్ర. అ. తతఃఅటు పిమ్మట, శోణితాక్ష=శోణితాక్సుడు, రణే=యు 

ద్దమునందు, హతమ్ు=చంపబడిన, కమ్సనమ్= కంపనుణ్ణి, దృష్టాా=చూచి, 

తత్ర=అక్కడ, అభీతవత్ =భయము లేకుండగా, రథేన=రథముచేత, అజ్గదమ్= 

అంగదుళి, క్రిప్రమ్=శీ ఘముగా, అభ్యపతత్ =సమీ పించెను. 

తా. కంపనుడు యుద్దములో చంపబడుట చూచి శోణితాక్సడు రథ 
మెక్కి భయములేనివాడై, శీఘ్రముగా అంగదునిమీదికి వెళ్లెను. 4 

మూ. సో౭జ్లదం నికితైర్సాణైస్తదా వివ్యాధ వేగితః, 
a Cae రాలి 

శరీరదారజై స్పీక్ణెః కాలాగ్నిసమవిగ్రహైః. ర్ 
క్షురక్షు రప్రనారాచైర్వత్సదన్తెః శిలీముఖైః; 
ఆం రు, వ ర 

కర్షిశల్యవిపా ఠైశ్చ బహుభిర్చిశి తైః శరైః, 6 

ప. అ. సః=అతడు, తదా=అప్పుడు, వేగితః= వేగము పొందినవాడై, శరీరదా 

రణైః౭శరీరమును చీల్చు, తీక్షైః=తీక్ష్ణములైన, కాలాన్నిసమవిగ హైః=కాలాగ్ని వంటి 

ఆకారము గల, నిశిత్రః=వాడియైన, బాభైః=బాణములచేత, అజ్బదమ్=అంగదుళ్ల, 

వివ్యాధ=క్" జైను. కురక్సురప్రనారా చైః౭మంగలికత్తి ఆకారము గలవి, అర్రచంద్రా 

కారము గలవి, ముళ్ళు గలవి అయిన బాణములచేతను, వత్సదన్తెః=లేగదూడ 

దంతముల వంటి అగ్రభాగములు గల బాణములచేతను, శిలీముఖై=(గద్ర రెక్క 

ఆకారము గల బాణములచేతను, కర్ణిశల్యవిపారైః చ=రండు (పక్కల చెవు 

లున్న బాణములచేతను, అర్రనారాచములచేతను, కరవీరషత్రము అ(గ్రమువంటి 

అగ్రము గల బాణములచేతను, నిశిత్రః=౭వాడియైన, బహుభిః=౭అనేకము లైన, 

శరైణాబాణములచేతను (కొట్టను.) 

తా. అప్పు డతడు చేగము చూపుచు శరీరమును చీల్సిచేయు 

వాడియైన, కాలాగ్ని వంటి ఆకారము గల బాణముల చేత అంగదుళ్లి కొట్టను. 
క్షురములు, క్షురపములు, నారాచములు, వత్సదంతములు, సిలీముఖములు, 

కర్ణులు, శల్యములు, విపాఠములు అను బాణములను, వాడియైన అనేక ఇతర 

బాణములను (ప్రయోగించి ఆతనిని కట్టను. 5, 6 

మూ. అజదః ప్రతివిద్దాజ్ వాలిపుత్రః ప్రతాపవాన్, 
0 mpm ౧ 

ధనురుగ్రం రథం బాణాన్ మమర్ర తరసా బలీ. 7 
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ప్ర. అ. ప్రతివిద్దాజ్ఞు=కొట్టబడిన శరీరము గల, వాలిపుతః=వాలిపుత్రుడైన, 

ప్రతాపవాన్ = (పతాపవంతుడైన, బలీ=బలముగల, అజ్ఞదః=అంగదుదడు, ఉగమ్= 

భయంకరమైన, ధనుజణాధనస్సును, రథమ్=రథమును, బాణాన్ =బాణములను, 

తరసా=బలముచేత, మమర్ష=మర్షించెను. 

తా, వారిపుత్రుడు, ప్రతాపవంతుడు, బలవంతుడు అయిన అంగదుడు 

ఆ విధముగా శరీరమునం దంతటా దెబ్బలు తగలగా వాని భయంకరమైన 

ధనస్సును, రథమును, బాణాలను బలముచేత నశింపచేసెను. 7 

మూ శోణీతాక్షస్తతః క్రిపమసిచర్మ సమాదదెే, 

ఉత్సపాత తదా క్రుద్దో వేగవానవిచారయన్. 8 

ప్ర. అ. తతణాఅటుపిమ్మట, శోణితాక్షః=శోణితాక్టుడు, క్రిప్రమ్=శీ 

(ఘ్రముగా, అసిచర్మ=కత్తీ, డాలూ, సమాదదేగహించెను. తదా=అప్పుడు, 

క్రుద్దః=కో పించినవాడై, వేగవాన్ =వేగవంతుడై, అవిచారయన్ =ఆలోచించనివాడ్డి, 
ఉత్సపాత=ఎగిరెను. 

తా, పిమ్మట శోణితాక్సుడు కోపించి, మరేమీ ఆలోచించిక శీఘ్రముగా 

కత్తీ, డాలూ, తీసికొని, వేగముగా పైకి ఎగిరెను. రి 

మూ. తం క్షిపతరమాప్లుత్య పరామృశ్యాజ్ఞదో బరీ, 

కరేణ తస్య తం ఖడ్గం సమాచ్చిద్య ననాద చ. ౦ 

పుల్ ప్ర. అ. బలీ-బలము గల, అజ్ఞదః=అంగదుడు, క్రి ప్రతరమీ=ఇంకనూ 

, ఆప్మత్య= పైకి ఎగిరి తమ్=వానిని, పరామృశ్య=పట్టుకొని, కరేణ= 
చేతితో, తస్య=వానియొక్క,  ఖడ్గమ్=ఖడ్గమును, ఆచ్చిద్య= లాగికొని, ననాద 
చాధ్వనిచేసెను.. 

వేగముగా 

తా. బలశాలియైన అంగదుడు అంతకంకు వేగముగా పెకి ఎగిరి, 

వానిని పట్టుకొని తన చేతితో ఆతని ఖడ్గమును లాగికొని సింహనాదము 

చేసెను. 9 

మూ. తస్యాంసఫలకే ఖడ్గం నిచభాన తతో2_జదకి 

_యజ్లోపవీతవచ్చెనం చిచ్చేద కపికుజ్ఞరః. 10 

ప్ర. అ. తతః=అటు పిమ్మట, అజ్బదః౭అంగదుడు, తస్య=వానియొక్క, 

అంసఫలకే=ఫలకమువంటి బుజమునందు, ఖడ్గమ్=ఖడ్గమును, నిచఖాన=పాొతెను. 

_ కపికుష్టర=ఆ వానర శేషుడు, ఏనమ్=వీనిని, యజ్ోపవీతవత్ = యజ్లోప్రవీతము 
వలె, చిచ్చేద=ఛేదించెను. 
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తా. పిమ్మట వానరశేష్టుడైన అంగదుడు ఆ రాక్షసుని ఫలకము 
వంటి బుజము మీద ఖడ్గమును లోతుగా నాటి జందెము పెట్టున ఆతనిని 

నరికివేసెను. 10 

మూ. తం ప్రగృహ్య మహాఖడ్గం వినద్య చ పునః పునః, 

వాలిపుత్రో౭_ భిదుద్రాన రణశీర్షం పరానరీన్. ll 

ప్ర. అ. వాలిప్పుతః౭అంగదుడు, తం మహాఖడ్గమ్=ఆ పెద్ద ఖడ్గమును, 

_ ప్రగృహ్య=గ్రహించి, పునః పునఃమాటిమాటికి, వినద్య చాధ నిచేసి, పరాన్ = 

ఇతరులైన, అరీన్ =శతువులను గూర్చి, రణశీర్షమ్=యుద్దాగప్ర శమును గూర్చి, 

అభిదుద్రావాపరు గెత్తెను. 

తా. అంగదుడు ఆ ఖడ్గమును తీసికొని, మాటిమాటికి గర్హించుచు 

ఆ యుద్దరంగమునందు మిగిలిన శత్రువులున్న వైపు న్రీఘముగా వెళ్లెను. 1 

మూ. ప్రజజ్ఞస హితో వీరో యూపాక్షస్తు తతో బరీ, 

రథేనాభియయౌ క్రుద్దో వాలిపుత్రం మహాబలమ్. 12 

ప్ర. అ. తతఈఅటుపిమ్మట, వీర=వీరుడు, బలీ=బలశారీ అయిన, 

యూపాకస్తు=యూపాకు డెతే, |పజజస హితః=|పజంఘునితో కూడినవాడె, |కుదః= 
యా లు (© యె (e a (_ యా 

కోప్రగించినవాడె, మహాబలమ్=గొపు బలము గల, వాలిపుతమ్=అంగదుని గూర్చి, క్ వి (1 చ 
రథేన=రథముచేత, అభియయౌ=ఎదురుగా వెళ్లెను. 

తా. పిమ్మట వీరుడూ బలవంతుడూ అయిన యూపాక్షుడు కోపించి, 

(పజంఘునితో కలిసి రథము మీద, మహాబలశాలియైన అంగదుని ఎదిరించుటకై 
వెళ్లెను. 12 

మూ. ఆయసీం తు గదాం గృహ్య స వీరః కనకాజ్ఞదః, 

కోణితాక్షః.. సమాశ్వస్య తమేవానుపపాత హ. 13 

ప్ర. అ. వీరః=వీరుడు, కనకాబ్గదఃణాబంగారు బాహుపురులు గలవాడు 

అయిన, సఃఆ, కోణితాః= శోణితాక్సుడు, సమాశ్వస్య =తె ప్పిరిల్లి, ఆయ సీమ్ =ఇ 

నుపదైన, గదామ్=గదను, గృహ్య=గ్రహించి, ,తమేవాఆ అంగదుని గూర్చియే, 

అనుపపాత హ=శీఘముగా వెళ్ళెను. 

తా. బంగారు బాహుపురులను ధరించిన వీరుడైన ఆ శోణితాక్సుడు 
మూర్భనుండి తేరికొని, ఇనుపగద _ గ్రహించి ఆ అంగదునిమీద కే శీఘ్రముగా 

వెళ్లెను. rE 
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మూ. ప్రజజ్ఞస్తు మహావీరో యూపాక్షసహితో బలీ, 

గదయాభియయౌ క్రుద్దా వాలిపుత్రం మహాబలమ్. 14 

ప్ర అ. బఠలి=బలముగల, మహావీరః=గొప్ప వీరుడైన, ప్రజజ్ఞః తు=ప్రజం 

ఘుడైతే, యూపాక్షస హితః=యూపాక్టుసితో కూడినవాడై, 'క్రుద్దా =కోపించినవాడై, 
మహాబలమ్= =గొప్ప బలము గల, వాలిపు త్రమ్=అంగదుల్ణో గూర్సి, గదయా= గదతో, 

అభియయాౌ= = వెళ్లెను, 

తా. మహావీరుడు, బలవంతుడు అయిన ప్రజంఘుడు కోపించి, గద 

ధరించి, గొప్పు బలము గల, అంగదునిమీదికి వెళ్లెను. 14 

మూ. తయోర్మధ్య కపి శేషః శోణితాక్షప్రజజ్ఞయోః, 
ఎశాఖయోర్మధ్యగతః పూర్ణచన్త ఇవోబభౌ. 15 

ప్ర, అ. తయోః=ఆ, శోణితాక్ష ప్రజజ్ఞయోశో ణితాక్ష ప్రజంఘులయొక్క 

మధ్యే= మధ్యయందు, క పిశ్రేష్టవానర(శ్రేష్టు డైన అంగదుడు, విశాఖయో;ఃజవిశాఖా 

నక్షత్రములయొక్క, మధ్యగతః=మధ్యయందున్న, పూర్ణచన్హ్రః ఇవ=పూర్ణచందుడు 

వలె, ఆబభౌ=౫పకాశించెను. (విశాభానక్ష త్రము రెందు చుక్కల నక్షత్రము) 

తొ. ఆ శణితాక్షాప్రజంఘుల మధ్య నున్న ఆ అంగదుడు 

విశాఖానక్ష్రతముల మధ్య ఉన్న _ పూర్ణచంద్రుడు వలె ప్రకాశించెను. 15 

మూ. అజ్ఞదం పరిరక్షన్లా మైన్లో ద్వివిద ఏవ చ, 

తస్య తస్థతురభ్యాశే పరస్పరదిదృక్షయా. 16 

ప అ. మైన్షవామ్రైందుడు, ద్వివిదః ఏవ చాద్వివిదుడు, అజ 

దమ్=అంగదుణ్లి, పరిరక్షన్తా= =రక్టీ ంచుచున్నవారై, పరస్పరదిదృక్తయా= పరస్పరము 

(తమకు తగిన్ శత్రువును) చూడవలెనను కోరికతో, తస్య=అంగదునియొక్క, 
అభ్యాశే=సమీపమునందు, తస్థతుఃానిలచిరి. 

తా. మైందద్వివిదులు అంగదుని రక్షించుచు, ఆతని దగ్గరనే ఉండి 
తమకు యుద్దానికి తగిన వానికొరకు చూచుచుండిరి. 16 

మూ. అభిసేతుర్మ హాకాయాః ప్రతియత్తా మహాబలాః, 

రాక్షసా వానరాన్ రోషాదసిబాణగదాధరాః. 1 

ప్ర అ. మహాకాయాః= పెద్ద శరీరములు గల, మహాబలాః= =గొప్ప 
బలము . గల, రాకసాణారాక్టసులు, ప్రతియత్తాణాసన్నద్దులై, అ సిబాణగదాధరాః= 

ఖడ్గములను బాణములను గదలను ధరించినవారై, రోషాత్ =కోపమువలన, 
వానరాన్ =వానరులను గూర్చి, అభి సేతుకాశీఘ్రముగా వెళ్లిరి. 
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తా. పెద్ద శరీరములు, గొప్ప బలము గల రాక్షసులు ఖడ్గములను, 
బాణములను, గదలను ధరించి, సన్నద్దులై కోపముతో వానరులను ఎదిరించిరి. 

మూ. త్రయాణాం వానరేన్హాణాం త్రిభీ రాక్షసపుంగవైః, 
సంసక్తానాం మహద్యుద్దమభవద్రోమహర్షణమ్. 18. 

ప్ర అ. త్రిభిః=ముగ్గురు, రాక్షసపుంగ వైజారాక్షస శేష్టులతో, సంసక్తా 
నామ్ాతలబడిన, త్రయాణామ్= ముగ్గురు, వాన రేన్హాణామ్ =వానరనాయకులకు, 
రోమహర్షణమ్=రోమాంచమును కలిగించు, మహత్ =గొప్ప, యుద్దమ్=యుద్దము, 
అభవత్ =ఆయెను. 

తా ఆముగ్గురు రాక్ష సవీరులతో తలబడిన ఆ ముగ్గురు వానరవీరులకు 
రోమాంచమును కలిగించు భయంకరమైన యుద్ధము జరిగెను. 18 

మూ. తేతు వృక్షాన్ సమాదాయ సంప్రచిక్తిపురాహవే, 

ఖర్మేన ప్రతిచిక్షేప తాన్ ప్రజజ్లో మహాబలః. 19 

ప్ర. అ. ఆహవే=యుద్దమునందు, తే=ఆ వానరులు, వృక్షాన్ =వృక్షము 

లను, సమాదాయవాగ్రహించి, సంప్రచికిపుః=విసిరిరి. మహాబలః=గొప్ప బలము గల, 

(ప్రజజ్ఞఃాప్రజంఘుడు, ఖడ్లేన=ఖడ్డము చేత, తాన్=వాటిని, ప్రతిచిశ్లేప=తెగగొ టను. 

తా. యుద్దములో ఆ వానరులు వృక్షములను [గ్రహించి వాటిని 

విసరగా మహాబలవంతుడైన ప్రజంఘుడు వాటిని ఖడ్గముచేత ఛేదించెను. 19 

మూ. రథానశ్వాన్ ద్రుమాన్ శెలాన్ ప్రతిచిక్షిపురాహవే, 
శరౌష్లుః ప్రతిచిచ్చేద తాన్యూపాక్షో మహాబలః. 20 

ప్ర అ. ఆహవచే=యుద్దమునందు, రథాన్=రథములను గూర్చి, 
అశ్వాన్ =అశ్యములను గూర్చి, (దుమాన్ = వృక్షములను, శ్రైలాన్ =పర్వతములను, 

(పతిచిక్రిపుణావి సిరిరి. మహాబలః=గొప్ప బలము గల, యూపాక్షః:=యూపాక్షుడు, 
, లి 

తాన్ =వాటిని, శరా ఘైః౭బాణసముదాయములచేత, చిచ్చేద=ఛేదించెను. 

తా. యుద్దములో ఆ వానరులు రథములమీదికి గుజ్జములమీదికి 

వృక్షములను, పర్వతములను విసరగా మహాబలశాలియైన యూపాక్టుడు వాటిని 
బాణసముదాయములచేత చేదించెను. 20 

మూ. స్పష్టాన్ ద్యివిదమైన్లాభ్యాం ద్రుమానుత్సొాట్య వీర్యవాన్, 

బభళ్టు గదయా మధ్యే శోణితాక్షః ప్రతాపవాన్. 21 

ప్ర. అ. వీర్యవాన్ =పరా[క్రమవంతుడు, ప్రతాపవాన్ =ప్రతాపవం 
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తుడు అయిన, శోణితాక్ట=శోణితాక్షడు, ద్వివిద మైన్హాభ్యామ్ =ద్వివిద మైందుంచేత, 
ఉత్పాట్య= పెకలించి, సృష్టాన్ =విడువబడిన, ద్రుమాన్ =వృక్షములను, గదయా=గ | 
దచేత, మధ్యే=మధ్యయందు, బభళ్టు=విరచెను. 

తా. ద్వివిదమైందులు పెకలించి విడచిన వృక్షములను సరాక్ర 
మవంతుడు, ప్రతాపవంతుడూ అయిన _ శోణితాక్తుడు గదచెత మధ్యయందే 
విరచివేసెను. 21 | 

మూ. ఉద్యమ్య విపులం ఖడ్గం పరమర్మవిదారణమ్, 

ప్రజజో వాలిసృత్రాయ అభిదుద్రావ వేగితః. 22. 

ప్ర. అ. ప్రజజ్ఞగాపజంఘుడు, పరమర్శ విదారణమ=శతువుల మర్మస్థాన 
ములను చీల్చివేయు, విపులమ్= పెద్దదైన, ఖడ్గమ్=ఖడ్గమును, ఉద్యమ్య=ఎత్తి 
వేగితకావేగవంతుడై, వాలిప్పుత్రాయ=అంగదునికొరకు, అభిదుద్రావాఎదురుగా పరు 
గెత్తెను. 

తా. ప్రజంఘుడు శత్రువుల మర్మస్థానములను చీల్చివేసె పెద్ద . 
(oo 

ఖడ్గమును ఎత్తి అంగదునిమీదకు వేగముగా వెళైను. 22 

మూ. తమభ్యాశగతం దృష్ట్వా వానరేన్లో మహాబలః, " 
ఆజఘానాశ్వకర్ధిన ద్రుమేణాతిబలస్తదా. 23 
ప అ. తదా=అప్పుడు, మహాబలః=గొపు బలము గల, అతిబలః=అందరినీ 

మించిన బలము గల, వాన రెనుః౭వానరనాయకుడు, అభ్యాశగతమ్=దగ్గరగా వచ్చిన, 
_ తమ్=వానిని, దృష్టా ఫెచూచి, అశ్వకర్ణేన=అశ్వక్షర్ణ మను, ద్రుమేణ=వృక్షముచేత, 
ఆజఘానాకొ బ్లను. 

తా, అప్పుడు అందరినీ మించిన బలము గల ఆ అంగదుడు దగ్గరగా 
వచ్చిన ఆ ప్రజంఘుళ్లి మద్దిచెట్టుతో కొట్టెను. 23 

మూ. బాహుం చాస్య సనిస్త్రింశమాజఘాన స ముష్టినా, 
వాలిపుత్రస్య'ఘాతేన స పపాత క్రితావసిః, _ 24 

బాహుమ్ాబాహువును, ముష్టినా=పిడికిలిచేత, ఆజఘాన=కొట్టను. వాలిపుత్రస్యా 
_అంగదునియొక్క, ఘాతేనాదెబ్బచేత, సః అసీక=ఆ ఖడ్గము, క్షితౌ= నేలమీద, 

పపాత=పడెను. 

_తా. అంగదుడు కత్తి పట్టిన పప్రజంఘుని చేతిని పిడికిలితో కొట్టగా 
ఆ దెబ్బకు ఖడ్గము నేలమీద పడెను. 24 



యుద్ధకాండము 173 

మూ. తం దృష్ట్వా పతితం భూమౌ ఖడ్గం ముసలసంనిభమ్, 

ముష్టిం సంవర్తయావమాస వజకల్పం మహాబలః. 25 

ప్ర. అ. భూమౌ=నేలమీద, పతితమ్=పడిన, ముసలసంనిభమ్=ముసల 

ముతో సమానమైన, తం ఖడ్గమ్=ఆ ఖడ్గమును, దృష్టా చూచి, మహాబలః=గొప్ప 

బలము గల ప్రజంఘుడు, వజకల్పమ్= వజమువంటి, ముష్టిమపిడికిలిని, 

సంవర్తయామాస=బిగించెను. 

తా. ముసలము వంటి ఆ ఖడ్గము నేలమీద పడిపోవుట చూచి 
గొప్ప బలము గల ఆ ప్రజంఘుడు వజ్రాయుధము వంటి పిడికిలిని బిగించెను. . 

మూ. స లలాశే మహావీర్యమజ్లదం వానరర్హభమ్, 

ఆజఘాన మహాతేజాః స ముహూర్తం చచాల హా. 26 

ప్ర. అ. మహాతేజాః=గొప్ప తేజస్సు గల, సణాఅతడు, మహావీర్యమ్=గొప్ప 

పరాక్రమము గల, వానరర్షభమ్=వానర శేషు డైన, అజ్గదమ్ =అంగదుళ్లి, లలా టే=లలా 

టమునందు, ఆజఘాన=కొట్టైను. సఃఅతడు, ముహూర్తమ్=-ముహూర్తకాలమును, 

చచాల హ=చలించెను. 

తా. మహాతేజస్సు గల ఆ (పజంఘుడు, గ్”ప్పు పరాక్రమము గల 

వానర శేషు డైన ఆ అంగదుని లలాటముమీద కొట్టగా అతడు క్షణకాలము 

చలించిపోయెను. 

మూ. స సంజ్ఞాం ప్రాప్య తేజస్వీ వాలిపుత్రః ప్రతాపవాన్, 

ప్రజజ్బస్య గిరః కాయాత్సాతయామాస ముష్టినా. 27 

ప్ర. అ. తేజ స్వీ=తేజస్సు గల, (ప్రతాపవాన్=ప్రతాపవంతుడైన, సఃణాఆ, 

వాలిపుతః=అంగదుడు, సంజ్ఞామ్=సంజ్ఞను, (పాష్య=పొంది, ముష్టినా= పిడికిలి 

చేత, ప్రజజ్ఞస్య=ప్రజంఘునియొక్క, శరః= శిరస్సును, కాయాత్ =శరీరమునుండి, 

పాతయామాస=పడగొ బ్లను. 

తా. తేజఃశాలీ, ప్రతాపవంతుడూ అయిన ఆ అంగదుడు సంజ్ఞ పొంది. 

పిడికిలితో కొట్టి ప్రజంఘుని తలను _ దేహమునుండి క్రిందికి పడగొ టను. 

మూ. స యూపాక్షో౬ శ్రుపూర్ణాక్షః పితృవ్యే నిహతే రణే, 

 అవరుహ్యా రథార్ క్షిప్రం క్రీణేషుః ఖడ్గమాదదె. 28 

ప్ర. అ. రణే=యుద్దమునందు, పితృవ్యే= పినతండ్రి, నిహతే=చంపబడినవా 

డగుచుండగా, సః=ఆ, యూపాక్షః=యూపాక్సుడు, అశ్రుపూర్ణాక్షః=కన్నీళ్ళతో నిండిన 

నేత్రములు, కలవాడై, క్రీ చేషుణాక్షీణించిన బాణములు కలవాడై, క్రిపమ్=శీఘముగా, 
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రథాల్ =రథమునుండి, అవరుహ్య=దిగి, ఖడ్గమ్=ఖడ్గమును, ఆదదే=(గ హించెను. 

తా. యుద్దములో పినతండ్రి మరణీంచుటచే కండ్లలో కన్నీళ్ళు 

నిండిన యూపాక్సడు బొణములు అయిపోవుటచే ఖడ్గమును గ్రహించి వెంటనే 

రథమునుండి దిగెను. 28 

మూ. తమాపతన్తం సంప్రేక్ష్య యూపొక్షం ద్వొవిదస్త ్ యరన్, 

ఆజఘానోర సి క్రుడో జగ్రాహ చ బలాద్బరీ. 20 

ప్ర. అ. ద్వివిదఃద్వివిదుడు, త్వరన్ = =తొందరపడుచు, ఆపతన్తమ్= =శ్ఫీ స్ట 

ముగా వచ్చుచున్న, తం యూపాక్షమ్* ఆ యూపాక్ష్టుల్ణి, సంగపేక్ష్రైచూచి, 

క్రుద్దాకో పించినవాడై, ఉర సి=వక్షస్థలముమీద, ఆజఘాన= కొబ్టను. బలీ= 

బలవంతుడైన అతడు, బలాత్ =బలమువలన, జ(గ్రాహ= గ్రహించెను. 

తొ. మీదికి పరుగెత్తి వచ్చుచున్న ఆ యూపాక్టుణ్ణి చూచి బలవంతుడైన 

ద్వివిదుడు తొందరపడుచు వానిని _ వక్షఃస్థలముమీద కొట్టే కోపముతో ఆతనిని 

బలాత్కారముగా పట్టుకొనెను. 
న్ ట్. 

29 

మూ. గృహీతం భ్రాతరం దృష్టా శోణితాక్షో మహాబలమ్, 
 ఆజఘాన మహాతేజా వక్షసి ద్వివిదం తతః. 30 

ప్ర. అ. తతణాఅటుసిమ్మట, మహాతేజాజాగొప్ప తేజస్సు గల, 
శోణ్రితాక్ష $= =కోణితాక్షుడు, మహాబలమ్=గొప్ప బలము గల, (భాతరమ్= =సోద 

రుళ్లి, 'గృహీతమ్=గ్రహింపబడినవానినిగా, దృష్టా౪=చూచి, ద్వివిదమ్= ద్వివిదుళ్లో, 

వక్ష సావక్ష్మసష్టలమునందు, ఆజఘాన= క్ట్లను. 

త్మ మహాబలవంతుడైన తన సోదరుళ్లి ద్వివిదుడు పట్టుకొనుట చూచి 

మహాతేజశాలియైన శోణితాక్సుడు. ఆ ద్వివిదుణ్లీ' వక్త్మస్థలముమీద కొట్టను. 30 

మూ. స తతో౭.భిహతే బన చచాల చ మహాబలః, 

ఉద్యతాం చ పునస్తస్య జహార ద్వివిదో గదామ్. 31 

ప్ర. అ. తతణాఅటుపిమ్మట, తేన=వానిచేత, అభిహతః=కొట్టబడిన, 
మహాబలః =గొప్పు బలము గల, సః ద్వివిదః=ఆ ద్వివిదుడు, చచాల=చలిం 

చెను. పునః= మరల, ఉద్యతామ్=ఎత్తబడిన, తస్య=వానియొక్క, గదామ్= గదను, 
జహార= హరించెను. 

"ఆ శోణితాక్సుడు ఆ విధముగా కొట్టగా మహాబలవంతు డైన ఆ 

ద్వివిదుడు. 'తూలిపోయెను. మరల ఆతడు గదను ఎత్తగా దానిని లాగికొనెను. 
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మూ. ఏతస్మిన్నన్తర మైన్హో ద్వివిదాభ్యాశమాగమత్, 

యూపాక్షం తాడమామాస తలేనోరసి వీర్యవాన్. 32 

ప్ర అ. ఏతస్మిన్ అన్తరే=ఈ మధ్యకాలములో, మైన్లణ=మైందుడు, 

ద్వివిదాభ్యాశమ్=ద్వివిదుని సమీపమును గూర్చి, ఆగమత్=వచ్చెను. వీర్య 
వాన్ =పరాక్రమవంతుడైన అతడు, తలేన=అరచేతితో, యూపాక్షమ్= యూపాక్షుళ్లో, 

ఉర సి= =వక్షస్టలమునుందు, తాడయామాస= =క్* ట్లను. 

తా. ఇంతలో పరాక్రమశాలియైన మైందుడు ద్వివిదుని దగ్గరకు వచ్చి 

అరచేతితో యూపాకుణి వకఃసలముమీద కొను. 32 
లుం లయుడు అ 

మూ. తౌ శోణితాకయూపాకౌ స్తవంగాభ్యాం తరస్వినౌ, 
Aa (a 0౧ 

చక్రతుః సమరే తీవమాకర్లోత్సాటనం భృశమ్. 33 

ప్ర అ. సమరే=యుద్దమునందు, తొల, తరస్వినౌ= =వేగము గల, శోణితా 

క్షయూపాొక్షా= శోణితాక్షయూపాొక్సులు, స్పవంగాభ్యామ్=వానరులతో, భృశమ్=మిక్కిలి, 
త్రీవమ్= తీవ్రమైన, ఆకరోత్సాటనమ్= =లాగుటను, చీల్చుటను, చక్రతుః =చేసిరి. 

తా. వేగవంతులైన ఆ శోణితాక్షయూపాొక్షులు యుద్దమునందు ఆ 

మైందద్వివిదులతో చాల తీవమైన లాగుటను వీల్చుటను చేసిరి. 33 

మూ. ద్వివిదః శోణితాక్షం తు విదదార నఖైర్ముఖే, 
నిష్పిపేష చ వీర్యేణ కీ తావావిధ్య వీర్యవాన్. ౨4 

ప్ర అ.విర్యవాన్ = పరాక్రమము గల, ద్వివిదణాద్విగిదుడు, - నఖైఃా 

గోళ్లతో, కోణితాక్షమ్=శోణితాక్టు ల్లి ముఖే=ముఖమునందు, _ విదదారా వీల్చెను. 
వీచ్యేణ=పరాక్రమమువేత, క్రీతౌ= "నేలమీద, ఆవిధ్య=పడవే సి, నిష్బిే అష చైనలగ 

గ" లను. 

తా. పరాక్రమవంతుడైన ద్వివిదుడు శోణితాక్టుని ముఖమును గోళ్ళతో 

చీల్సి ఆతనిని నేలమీద పడేసి నలగగొ'బ్లను. 34 

మూ. యూపాక్టమభిసం క్రుద్భ్ మెన్లో వానరపుంగవః, 

పీడయామాస బాహుభ్యాం పపాత స హతః క్రితౌ. 35 

ప్ర అ. వానరపుంగవః=వానర(శేష్టు డైన, మైన్లణా మైందుడు, అభిసం 

క్రుద్ధా =కో పించినవాడై, యూపాక్షమ్= యూపాక్షుళ్లి, బాహుభ్యామ్= =బాహువులచేత, 

పీడయామాస= పీడించెను. సః=అతడు, హతః చంపబడినవాడై, క్రితౌ=నేలమీద, 

పపాత=పడెను. 
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లా. వానరశేష్ణ డైన మైందుడు కోపముతో యూపాక్షుణ్ణి బాహువులతో 

పట్ట గట్టగా నొక్కి వేయగా. అతడు చచ్చి నేలమీద పడిపోయెను. 85 

మూ. హతప్రవీరా వ్యథితా రాక్షసే సనుచమూస్తదా, 

జగామాభిముఖీ సాతు “కుమృకర్ణాత్మజో యతః. 36 

ప్ర. అ. తదాాఅప్పుడు, హత ప్రవీరా=చంపబడిన మహావీరులు గల, 

"=ఆ, రాక్షసీన్షాచమూణారావణుని సేన, వ్యథితా=వ్యథ చెందినదై, కుమృక 

ర్లాత్మ జ౯=కుంభకర్లుని కుమారుడు, యతః=ఏ వైపున ఉన్నాడో ఆ వైప్తునకు, 

అభిముఖీ=అభిముఖమైనదై, జగామ= వెళ్లెను. 

తా. అప్పుడు మహావీరులు చచ్చి నేలమీద పడిపోవుటచే వ్యథ చెందిన 

రాక్షస సేన కుంభకర్ణుని కుమారుడు, కుంభు డున్న వైపు వెళ్లెను. 36 

మూ. ఆపతన్తీం చ వేగేన కుమృస్తాం సాన్త ఫయచ్చమూమ్, 

. అథోత్క ఎష్టం మహావి ర్యెర్లబ్దల కె: ప్రవంగమైై:. 37 

నిపాతితమహావీరాం దృష్టా క రక కృశ్చమూం తదా, 

కుమ్భఃి ప్రచశ్రే తేజ గీ స్వ రణే కర్మ సుదుష్కరమ్. 38 

ప్ర అ. కుమ్మఃణకుంభుదు, వేగేన=వేగముతో, ఆపతన్తీమ్= =వచ్చుచున్న, 

తాం చమూమ్=ఆ సేనను, సాన్త్వ్యయత్ =ఓదార్చెను. అథ=అటు పిమ్మట, 

తేజ స్వీ=తేజస్సు గల, కువ్చుఃాకుంభుడు, మహావీర్యెః=గొప్ప పరాక్రమము 

గల, లబలకె=పొందబడిన లక క్ష్యము గల, ప్రవంగ్మైః= =వానరులచేత, నిపొ 

తితమహావీరామీ=పడగొట్టబడిన “ప మహావీరులు గల, రక్షశ్చమూమ్=రాక్ష సేనను, 

దృష్టా ప్ర్చూచి, తదా=అప్పుడు, రణే=యుద్దమునందు, 'సురుష్కరమ్ చేయుటకు 

శక్యము కాని, ఉత్క్ఫష్టమ్=గొప్ప, కర్మ=వేనిని, చశే=చేసె 

తా. కుంభుడు తన వైపు శీఘ్రముగా వచ్చుచున్న ఆ “సైన్యమునకు 

ధైర్యము చెప్పెను. పమ్మట తేజఃశాలియైన కుంభుడు వానరులచేత చంపబడిన 

మహావీరులు గల ఆ రాక్షససైన్యమును చూచి యుద్దమునందు ఇతరు లెవ్వరూ 

చేయజాలని గొప్ప పని “చేసెను. 37, 38 

ల ఇ | బరీ ర్ట ి ల సప అల బళ్ళ 9 ల 
మూ. స ధనుర్దన్వినాం శ్రేష్టః ప్రగృవ్యా సుసమా బాత, 

_ ముమోచాశీవిషప్రఖ్యాన్ శరాన్ దేహవిదారణాన్. 39 

ప ఈ  ధన్వినామ= =ధనుర్హరులలో, (శ్రేష్పఃజాశ్రేషుడైన, సః=అతడు,. 

ధముఃాధనస్మును, ప్రగృహ్య= గ్రహించి, సుసమా హితః=చాల సావధానచిత్తుడ, 
ఆ శవిషప్రఖ్యాన్ =సర్పముల వంటి, దేహవిదారణాన్ =దేహములను వీల్చివేయు, 
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శరాన్ =బాణములను, ముమోచ=విడచెను. 

తా, ధనుర్హరులలో (శ్రేషుడైన ఆ కుంభుడు ధనస్సు (గ్రహించి, చాల 

సావధానచిత్తుడై దేహములను పేల్చివేయు, సర్పముల వంటి బాణములను 

విడచెను. 39 

మూ. తస్య తచ్చుశుభే భూయః సశరం ధనురుత్తమమ్, 

' విద్యుదైరావతార్చిష్మదై ;ఇతీయేనుధనుర్యథా. 40 

ప్ర. అ. సశరమ్=శరముతో కూడిన, ఉత్తమమ్=ఉత్తమమైన, తస్య=అ 
తనియొక్క, తత్ =ఆ, ధనుఃధనస్సు, విద్యు దైరావతార్చిష్మత్ =మెరుపుయొక్క, 

బుజువైన ఇంద్రధనుస్సుయొక (బుజువైన ఇంద్రధనుస్సుకు ఐరావత మని 

పెరు కాంతి గల, ద్వితీయన్హుధనుః యథా=రెండవ ఇంద్రధనుస్సు వలె, 
భూయః=అధికముగా, శుశుభే=ప్రకాశించెను. 

తా. బాణము సంధించిన ఆతని ఉత్తమమైన ధనస్సు, మెరుపు 

కాంతితోను, వక్రము కాని ధనస్సు కాంతితోను కూడిన రెండవ ఇంద్రధనస్సు 

వలె ప్రకాశించెను. 40 

మూ. ఆకర్షకృష్ణ ముక్తేన జఘాన ద్వివిదం తదా, 

తేన హాటకపుజ్లేన పత్రిణా పత్రవాససా. 41 

ప్ర. అ. తదా=అప్పుడు, ఆకర్ణకృష్ణము క్తనాచెవివరకు లాగబడి విడవబడిన, 
హాటకపుజ్లే న-బంగారు పొన్ను గల, పృత్రవాససా=షత్రములు వస్త్రముగా గల, 

తేన=ఆ, పత్రిణా=బాణముచేత, ద్వివిదమ్=ద్వివిదుళ్ణి, జఘాన=కొట్టను. 

తా. అప్పుడు ఆతడు బంగారు పొన్ను గల, రెక్కలు కట్టన 

బాణమును చెవివరకు లొగి విడచి ద్వివిదుళ్లో క్" ట్రైను. 41 

మూ. సహసాభిహతోన విప్రముక్తపదః స్ఫురన్, 

నిపపాత త్రకూటాభో విహ్యలన్ ప్ల ప్రవగోత్తమః. 42 

ప్ర. అ. తేన=ఆ బాణముచేత, సహసా= =హటాత్తుగా, అభిహతః=కొటబడిన, 

ర్రైమాటాభరికూటపర్వతమువంటే కాంతి గల, ప్రవగోత్తమః=ఆ వానర (శ్రేష్టుడు, 

విహ్వలన్ =వ్యాకులుడు అగుచు, విప్రముక్తపదఃావిడవబడిన పాదన్యాసములు 

కలవాడై, స్ఫురన్ =కదలుచు, ' నిపపాత=పడిపోయెను. 

తా. హటాత్తుగా ఆ బాణము దెబ్బ తినిన ఆ వానర శ్రేష్టుడు అడుగులు 

తడబడగా కదలిపోయి, వ్యాకులుడై త్రికూటపర్వతము. వలె పడిపోయెను. 42 

7 
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మూ. మైన్లస్తు భ్రాతరం తత్ర భగ్నం దృష్ట్వా మహాహవే, 

అభిదుద్రావ వేగేన ప్రగృహ్య విపులాం శిలామ్. 43 

ప్ర. అ. మైన్లః తు=మైందుడైతే, తత్ర=అక్కడ, మహాహవే=మహా 

యుద్దమునందు, భగ్నమ్= =పరాజితుడైన, 'భాతరమ్= =సోదరుళ్ల, దృష్టా =చ్రూచి, 

విపులౌమ్= పెద్దదైన, గిలామ్= శిలను, ప్రగృహ్య= (గ్రహించి, “వేగేన గముతో, 

అభిదుద్రావారాక్షసునకు ఎదురుగా వెళ్ళెను. 

తొ. ఆ మహాయుద్ధమునందు పడిపోయిన తన సోదరుణ్ణి చూచి 

మైందుడు "పెద్ద శిలను తీసికొని వేగముగా ఆ రాక్షసుని ఎదిరించుటకై 
వెళ్లెను, 43 

మూ. తాం శిలాం తు ప్రచిక్లేప రాక్షసాయ మహాబలః, 

బిభేద తాం శిలాం కుమృః ప్రసన్న: పళ్ళుభిః శరః. 44 

ప్ర. అ. మహాబలకాగొప్ప బలము గల మైందుడు, తామ్=ఆ, కిలామ్= 

శిలను, రాక్షసాయ=రాక్షసునికొరకు, ప్రచిక్లేపావిసరెను. కుమ్ఫః=కుంభుడు, 

ప్రసన్నఃా ప్రకాశించుచున్న, పజ్బాభిః=ఐదు, శరై=బాణములచేత, తాం శిలామ్=ఆ 
శిలను, బిభేద=బద్దలు కొను. 

తౌ. గొప్పు బలము గల ఆ మైందుడు ఆ శిలను రాక్షసునిపై 

రసా నంచగా. ఆతడు దానిని మెరయుచున్న 

చేసె 

మూ. 

ఐదు బాణాలచేత ముక్కలు 

జడే 

సంధాయ చాన్యం సుముఖం శరమాశీవిషోపమమ్, =. 

ఆజఘాన మహాతేజా వక్షసి ద్వివిదాగ్రజమ్. 45 

ర్ అ. మహ బాగ ప్ప తేజస్సు గల ఆ కుంభుడు, సుముఖమ్= మంచి 

తా, “ మహాలేజణాలియైన కుంభుడు మంచి వి అగ్రభాగము గల సర్పము 
వంటి మరియొక బాణమును సంధించి మైందుని వక్షస్టలముమిద కొట్టెను. 

మూ. సతు తేన ప్రహారేణ మైనో వానరయూథపః, నన 

మర్మణ్యభిహతస్తే న పపాత భువి మూర్చితః. 46 

ప్ర. అ. వానరయూథపణావానర్సేనానాయకుడైన, సః _మైన్దణాఆ 
మైందుడు, తేనా =ఆ, ప్రహారేణ=దెబ్బచేత, తేన=ఆ కుంభునిచేత, మర్మణయు 
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ర్మస్థానమునందు, అభిహతఃకొట్టబడినవాడై, మూర్చ్భిత=మూర్చితుడై, భువి= 
చు యా ర్లు 

నేలమీద, పపాత=పడెను. 

తా. కుంభుని బాణము దెబ్బ మర్మస్తానమునందు తగులుటచేత 

నొననసేనానాయకుడైన ఆ మైందుడు మూర్చ చెంది నేలమీద పడిపోయెను. 

మూ. అజ్ఞదో మాతులౌ దృష్టా మథితౌ తు మహాబలౌ, 

అభిదుద్రావ వేగేన కుమ్భముద్యతకార్ము కమ్. 47 

ప్ర, అ. అజ్ఞదకాఅంగదుడు, మధథితౌ= పీడింపబడిన, మహాబలౌ=గొప్ప బల 

ముగల, మాతులౌ=మేనమామలను, దృష్టా $=చూచి, ఉద్యతకార్ముకమ్=ఎత్తబడిన 
ధనస్సు గల, కుమ్భమ్=కుంభుల్ణో గూర్చి, స్టగేస్=వేగముతో, అభిదుద్రావ=పరు గెత్తెను. 

తా. మహాబలశాలులైన తన మేనమామ లిద్దరూ పడిపోవుట చూచి 
అంగదుడు ధనస్సు పట్టి ఉన్న కుంభుని ఎదిరించుటకై శీఘ్రముగా వెళ్లెను. 47 

మూ. తమాపతన్తం వివ్యాధ కుమృః పఇఖ్బభిరాయ సై, 
త్రిభిశ్సాన్యెః శితైర్సాణైర్మాతజ్యమివ తోమరరైః. 48 

ప్ర అ. కుమృకణాకుంభుడు, ఆపతన్తమ్=శీ ఘముగా వచ్చుచున్న, 

తమ్=ఆ అంగదుళ్లి, పష్పాభిః=ఐదు, ఆయ స=ఇనుప బాణములచేతను, 

శితైణావాడిరమైన, అన్యెః=ఇతరములైన, త్రిభిః బాణై=మూడు బాణములచేతను, 

తోమరై౭=తోమరములచేత, మాతబ్గమివ=ఏనుగును వలె, వివ్యాధ=కొట్టను. 

తా. కుంభుడు ఐదు ఇనుప బాణాలతోను, వాడియైన -మరి 
మూడు బాణాలతోను, తనమీదికి వచ్చి పడుచున్న ఆ అంగదుళ్లీ ఏనుగును 

తోమరములతో కొట్టినట్లు కొట్టెను. 48 

మూ. సో౬జ్ఞదం బహుభిర్సాణైః కుమ్ఫో వివ్యాధ వీర్యవాన్, 

అకుణ్ఞధా రైర్నిశితై స్తక్ష్ైైః కనకభూషణైః. 49 

ప్ర. అ. సఃఆ, వీర్యవాన్ =పరాక్రమవంతుడైన, కుమృః=కుంభుడు, 

అకుళ్చాధారైః=మొనబోని అంచులుగల, నిశితే=వాడియైన, తీక్ష్ైఃజబాధకలిగించు 
(ఇనుపవైన), బహుభిః౭అనేకమైన, కనకభూషణైః=బంగారు అలంకారములు గల, 

బాభైః౭బాణములచేత, అబ్గదమ్ =అంగదుళణి, వివ్యాధ=క్" ట్రను. 

తా, పరాక్రమవంతుడైన ఆ కుంభుడు, మొరబోని అంచులు గల, 

వాడియైన, బంగారు అలంకారములు గల అనేకమైన ఇనుప బాణములచేత 
అంగదుణ్ణి కొబ్లను. 49 
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మూ. అబ్లదః ప్రతివిష్టాజ్ో వాలిపుత్రో న కమతే, 

శిలాపాదపవరాణి తస్య మూర్చ వవర హా. 50 
4 యు 9 

_ ప్ర అ. ప్రతివిష్టాజూకొట్టబడిన శరీరము గల, వాలిపుత్రఃావాలికు 

మారుడైన, అజ్ఞదఃాఅంగదుడు, న _ కమ్సలే=చలించలేదు. తస్య=వానియొక్క, 
మూరి ఎశిరస్సుమీద, శిలాపాదపవర్హాణారాళ్ళయొక్క, వృక్తములయొక్క _ వర్ష 

ములను, వవర హ=వరించెను. 
ఉన్నై లె 

తా. ఆ విధముగా శరీరమునందు కొట్టబడిన వాలిపుత్రుడైన 

అంగదుడు ఏమాత్రము చలించక ఆ కుంభుని కిరస్సుమీద శిలలను, వృక్షములను 

వర్షించిను. 50 

మూ స ప్రచిచ్చెద తాన్ సర్వాన్ బిభేద చ పునః శిలాః 

కుమృకర్ణాత్మజః (శ్రీమాన్ వాలిపుత్రసమీరితాన్. రే 

ప్ర. అ. శ్రీమాన్=శ్రీమంతుడైన, కుమ్భకర్ణాత్మ జః౭కుంభకర్ణుని కుమారు 
డైన, నజాఆ కుంభుడు, వాలిపుతసమీరితాన్ =అంగదునిచెత విసరబడిన, తాన్ =ఆ, 
సర్వాన్ =అన్ని వృక్షములను, ప్రచిచ్చేద=ఛేదించెను. నిలాః పునః=శిలలను అయితే, 

' బిభేద చాబద్దలు కొబట్లను. 

తాం గ్రీమంతుడైన ఆ కుంభుడు అంగదుడు ప్రయోగించిన 

వృక్షములను, ఛేదించి శిలలను (బద్దలు కొట్టెను. ర్1 

మూ. ఆపతన్తం చ సం్రేక్ట్య కుమ్ఫో వానరయూథపమ్, 
భ్రువోర్సివ్యాథ బాణాభ్యాముల్కాభ్యామివ కుళ్టురమ్. 52 

ప్ర అ. కుమృః=ఆ కుంభుడు, ఆపతన్తమ్=వచ్చి మీద పడుచున్న, 

వానరయూథపమ్=వానర సేనానాయకుడైన అంగదుళ్లి, సంపేక్ష గాచూచి, ఉళ్కొ. 

భ్యామ్=కొరవులచేత, కుళ్టురమ్ ఇవాఏనుగును వలె, బాణాభ్యామ్=బాణములచేత, 
భ్రువోజాకనుబొమ్మలమీద, వివ్యాధ=కొబ్లను. 

తా. కుంభుడు తన మీదకు వచ్చుచున్న అంగదుళ్లి చూచి కౌరవులతో 
ఏనుగును కొట్టినట్లు రెండు బాణములతో ఆతని కనుబొమ్మ లమీద కొలను, 

మూ తస్య సుస్రావ రుధిరం పిహితే చాస్య లోచనే, — 
అజ్ఞదః పాణినా నేత్రే పిధాయ రుధిరో క్తి తే, ర్3 

సాలమాసన్నమేకేన పరిజగ్రాహ పాణినా. 

అస్య=వీనియొక్క, లోచనే=న్మేత్రములు, పిహితే చారక్తముచేత కప్పబడిపోయెను. 
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అజ్ఞదః=అంగదుడు, రుధిరోక్తి తే=రక్తముచేత  తడపబడిన, నేత్రే= నేత్రములను, 

పాణినా=ఒక హస్తముచేత, “సిధాయ= =క్షప్పీ, ఏకేన=ఒక, పాణినా=హస్తముచేత, 

ఆసన్నమ్= సమీపమునందున్న, సాలమ్= =సాలవృక్షమును, పరిజగ్రాహగ్ర హించెను. 

తా. రక్తము కారుటచేత అంగదుని కళ్ళు కప్పబడిపోయెను. అతడు 
ఒక చేతితో రక్తముచేత తడిసిన నేత్రములు మూసికొని, మరియొక చేతితో 
దగ్గరనే ఉన్న సాలవృక్షమును పట్టుకొనెను. 53 

మూ. సంపీడ్యోర సి సస్కన్షమ్ కరేణాభిని వేశ్య చ, ర్4 

కిఖ్చీదభ్యవన మ్యైనమున్మ మాథ మహారణే. 

ప్ర అ. సస్కన్షమ్= =మానుతో కూడిన ఆ వృక్షమును, ఉర సి=వక్షస్టల 

మునందు, సం పీడ్య=గట్టేగా పట్టి, కరేణ=హస్తముచేత, అభిని వేశ్య చ=పట్టుకోని, 

కీఇీత్ =కొంచెము, అభ్యవనమ్య= =వంగి, మహారణే= =ఆ మహాయుద్ధమునందు, 

ఏనమ్=దీనిని, ఉన్న మాథ= పెకిలించెను. 

తా ఆ మహాయుద్దమునందు అంగదుడు మ్రానుతో కూడిన ఆ 

వృక్షమును వక్షస్థలము మీద అదిమిపట్టి, చేతిలోనికి తీసికొని, కొంచెము వంగి. 

దానిని నేలనుండ్ సకలించెను. 54 

మూ. తమిన్హ్ర కేతు ప్రతిమం వృక్షం మన్రరసన్నిభమ్, ర్ర్ 
యు శక. యు 

సముత్సజత వేగేన మిషతాం సర్వరక్షసామ్, 

ప్ర. ఆ. సర్వరక్షసామ్= సమస్తరాక్షసులు, మిషతామ్=-చూచుచుండగా, 

ఇన కేతు పతిమమ్= ఇందధ్వజముతో సమానమైన, మన్తరసన్నిభమ్=మన్హరప 

ర్వతముతో సమానమైన, తం వృక్షమ్=ఆ వృక్షమును, వేగేన=వేగముతో, 

సముత్స ఎజతావిడచెను. 

తొ, ఆ రాక్షసులందరూ చూచుచుండగా అంగదుడు ఇంద్ర కేతువుతో 

సమానమైన మందరపర్వతము వంటి వృక్షమును, కుంభునిపై విసరెను. 55 

మూ స చిచ్చేద కితైర్సాణైః సప్తభిః కాయభేదనైః, ర్5్ 

అజ్లదో వివ్యధే౭_ భీక్ష్ణం స పపాత ముమోహ చ, 

ప్ర. అ. సః=ఆ కుంభుడు, కాయభేదనై=శరీరమును భేదించు, శితైః= 

వాడియైన, సప్తభిః= ఏడు, బాణైః= బాణములచేత, చిచ్చేద= =చేదించెను. సః=ఆ, 

అబ్బదః= =అంగదుడు, అభీక్స్ణమ్= మిక్కిలి, వివ్యథే=వ్యథచెందెను. పపాత=పడిపో 
యెను. ముమోహ చామాహాము కూడ చెందెను. 

తొ. కుంభుడు ఆ వృక్షమును శరీరమును బద్దలు కొట్టు వాడియైన 



182 శ్రీమద్రామాయణము 

ఏడు బాణములచేత నరికివేసెను. (చాలకాలమునుండి యుద్ధము చేయుటచే) 

అంగదుడు మిక్కిలి అలసిపోయి మూర్చిలి పడిపోయెను. 56 

_మూ. అబ్గదం పతితం దృష్ట్వా సీదన్తమివ సాగరమ్, 57 
దురాసదం హరిశ్రేష్టాః రాఘవాయ న్యవేదయన్. 

ప్ర. అ. పతితమ్=పడిపోయిన, _సీదన్తమ్=నశించుచున్న, సాగరమ్ 

_ఇవాసముద్రము వలె ఉన్న, దురాసదమ్=ఎదిరింప శక్యము కాని, అజ్బదమ్=అంగ 

దులో, దృష్ట్వా=చూచి, హరి(శ్రేష్టాః=వానరశేష్టులు, రాఘవాయ=రామునికొరకు, 

న్యచేదయన్ జెలి పిరి. 

తా. ఎదిరింప శక్యము కాని అంగదుడు ఆ విధముగా పడి కీ ణీంచిన 

సముద్రమువలే ఉండగా నానరనాయకులు చూచి రామునకు తెలిపిరి. 57 

మూ. రామస్తు వ్యథితం శ్రుత్వా వాలిపుత్రం మహాహవే, 58 

వ్యాదిదేశ హరిశ్రేష్టాన్ జావ్బవత్రముఖాంస్తత:, 

ప్ర. అ. తతణాఅటు పిమ్మట, రామః=రాముడు, మహాహవే=ఆ మహాయుద్ధ 

_ మునందు, వాలిపుత్రమ్ాఅంగదుణ్ణి, వ్యథితమ్=వ్యథచెందినవానినిగా, శ్రుత్వా=విన్, 
జామృవత్రముఖాన్ =జాంబవంతుడు మొదలైన, హరి శ్రేష్బాన్ =వానర్మశేష్టులను, 
, న్యాదిదేశాఆజ్ఞాపించెను. : 

తా. రాముడు ఆ మహాయుద్దములో అంగదుడు మూర్చిల్లినట్లు విని 

జాంబవంతుడు మొదలైన వానర(శ్రేష్టులను ఆజ్ఞాపించెను. 5్రి 

మూ. తేతు వానరశార్జూలాః (శ్రుత్వా రామస్య శాసనమ్, 59 

అభిసేతుః సుస సంగ్రుద్దాః కుమృముద్యతకార్ముకమ్. 

ప్ర. అ. తే=ఆ, వానరశార్తూలాకావానర శ్రేష్టులు, రామస్య=రామునియొక్క, 
 శాసనమ్=ఆజ్ఞను, (శుత్వావిని, సందర చాల కో పించినవార్ర, ఉద్యతకార్ము 

కమ్=ఎత్తబడ్న ధనుస్సు కల, కుమృమ్= కుంభుని గూర్చి, అభి 'పేతుణశీ[ఘ్రముగా 
వెళ్ళిరి. 

తా. ఆ వానరశ్రేష్టులు రాముని ఆజ్ఞ విని కోపావిష్టులై ధనసు 

ధరించి యున్న కుంభుని గూర్చి శీఘ్రముగా. వెళ్లిరి. 59 

"మూ. ' తతో ద్రుమశిలాహస్తాః కోపసంరక్తలో చనాః, 60 
రిరక్షిషనో నో 2 భ్యపతన్నజ్ఞదం వానరర్హభాః. 

... ప్ర అ. తతణాఅటుపిమ్మట, వానరర్షభాః=వానరశ్రేష్టులు, (దుమశిలా 
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హస్తాః=వృక్తములు శిలలు హస్తములందు కలవారై, కోపసంరక్తలో చనొః=కోప 
ముచేత ఎర్రనైన నేత్రములు కలవారై, అబ్బదమ్=అంగదుళ్లో, రిరక్షిషన్తజరక్షింప 
గోరుచున్నవారై, అభ్యపతన్=శీఘముగా వెళ్ళిరి. 

తా. అప్పుడు వానర శేష్ణులు అంగదుణ్ణి రక్షించుటకై వృక్షములూ | 

నీలలూ చేతులలో ధరించి కోపముచేత ఎర్రబడిన నేత్రములతో క్రీ ఘముగా 

వెళ్ళిరి. 60 

మూ. జామ్బృవాంశ్చ సుషేణచ్చ వేగదర్శీ చ వానరః, 61 

కుమ్మ కర్ణాత్న్మజం వీరం క్రుద్దాః సమభిదుద్రువుః. 

ప్ర. అ. జావమ్బవాంశ్చాజాంబవంతుడూ, సు షేణశ్చాసు షేణుడూ, 

వానరః=వానరుడైన, వేగదర్శీ చావేగదర్శి, క్రుద్దాణాకో పించినవారై, వీరమ్=వీ 

రుడైన, కుమృకర్ణాత్మ జమ్=కుంభకర్ణుని కుమారుని గూర్చి, సమభిదుదువుః= 

_ శీఘ్రముగా వెళ్ళిరి. 

తా. జాంబవంతుడూ, సుషేణుడూ, వేగదర్శీ కోపించినవారై వీరుడైన 

ఆ కుంభుని ఎదిరించుటకై శీఘ్రముగా వెళ్ళిరి. 4 

మూ. _ సమీక్ష్యాపతతస్తాంస్తు వానరేన్హ్రాన్ మహాబలాన్, 62 ' 
ఆవవార శరౌెఘేణ నగేనేవ జలాశయమ్. 

ప్రై అ. ఆపతతణావచ్చుచున్న, మహాబలాన్=గొప్ప బలము గల, 

తాన్=ఆ, వానరేన్హాన్ =వానరనాయకులను, వీక్ష గైచూచి, జలాశయమ్=చెరు 

వును, న గేనేవ=వృక్షముచేత వలె, శరా ఘేణ=బాణసముదాయముచేత, ఆవవార= 
కప్పివే సెను. 

తా, గొప్పు బలము గల ఆ వానరనాయకులు తనమీదికి 

వచ్చుచుండగా చూచి, కుంభుడు వారిని చెరువును వృక్షములచేత కప్పినట్లు 

బాణసముదాయముచేత కప్పివేసెను. 62 

మూ. తస్య బాణపథం ప్రాప్య న శేకురతివర్తితుమ్, 63 

వానరేన్హా మహాత్మానో వేలామివ మహోదరిః. 

ప్ర. అ. మహాత్మానామహాత్ము లైన, నానరేంద్రాఃవానర శేష్ణలు, 

తస్య=వానియొక్క, బాణపథమ=బాణమార్గమును, ప్రాష్య=పాంది, మహోదధిః= 

మహాసముద్రము, వేలామ్ ఇవ=తీరమును వలె, అతివర్తితుమాదాటుటకు, న 

శేకుఃాసమర్జులు కాలేదు. 

తా, మహాత్ము లైన ఆ వానరనాయకులు ఆ కుంభుని బాణముల 
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మార్గమును పొంది, మహాసముద్రము తీరమును వలె దానిని దాటజాలకపోయిరి. 

మూ. తాంస్తు దృష్టా హరిగణాన్ శరవృష్టిభిరర్తితాన, 64 
జాన్ లు ఊఉ దె 

అజ్ఞదం పృష్టతః కృత్యా భ్రాతృజం ప్లవగేశ్వరః. 

అభిదుద్రావ సుగ్రీవః కుమృకర్ణాత్మజం రణే, 65 
శైలసానుచరం నాగం వేగవానివ కేసరీ. 

ప్ర. అ. శరవృష్టిభి=బాణవర్షములచేత, అర్రితాన్ = పీడింపబడిన, తాన్=ఆ, 

హరిగణాన్=వానరసవపదాయములకు దృష్టా చూచి, ప్లవ గేశ్వరః=వా నరరాజైన, 
స్ముగీవ=సుగీవుడు, భాతృజమ్= =సోదరుని కుమారుడైన, అజదమ్=అంగదుళ్లో 
పృష్టృతః కృత్వా= వెనుక విపు ఉంచి, రణే= =యుద్దమునందు, “వేగవాన్ =వేగము 

కల," కేసరీ=సింహము, శైలసానుచరమ్=పర్వ తము చరియపైన సంచరించు 

చున్న, నాగమివాఏనుగును గూర్చి వలె, కుమృ కర్ణాత్మ జమ్=కుంభుణిగూర్చి, 

అభిదుద్రావాశీ ఘ్రముగా వెళ్లెను. 

తొ. వానరరాజైన సుగ్రీవుడు బాణవర్షములచేత ఆ .వానరులందరూ 

పీడింపబడుటను చూచి తన సోదరుని కుమారుడైన అంగదుళ్లి వెనుక ఉంచి 

సింహము పర్వతము చరియమీద సంచరించుచున్న ఏనుగమీదకు. వేగముగా 

వెళ్ళినట్లు యుద్ధమునందు ఆ కుంభుని మీదకు వెళ్ళెను. 64, 65 

మూ, _ఉత్సాట్య చ మహావృక్షానశ్వకర్ణాదికాన్ బహూన్, 66 

: అన్యాంశ్చ వివిధాన్ వృక్షాంశ్చి నేప స మహాకపిః. 

స అ. సః=ఆ, మహాక పి=వానరరాజా, అశ్వకర్ణాదికాన్ = =మద్దిచెట్టు మొద 
లైన, బహూన్ =అనేకమైన, మహావృక్షాన్ = మహావృక్షములను, ఉత్సాట్య= పెకలించి, 
వివిధాన్ =అనేకవిధములైన, అన్యాన్ =ఇతరములైన, వృక్షాన్ చా వృక్షములనూ, 

 చిక్టేహావిసరెను. 

తా. సుగ్రీవుడు మద్దిచెట్టు మొదలైన అనేకమైన మహావృక్షములనూ, 
ఇంకా అనేకవిధములైన వృక్షములనూ పెకలించి కుంభునిమీదకు విసరెను. . 

మూ. తాం ఛాదయన్త్నమాకొశం వృక్షవృష్టిం దురాసదామ్, 67 
ని - కుమృకర్ణాత్మజః శ్రీమాంశ్చిచ్చేద నిశితైః శరైః. 

"క్రై అ. శ్రీమాన్ =శ్రీమంతుడైన, కుమృకర్ణాత్మజః=కుంభుడు, ఆకాశమ్= 
ఆకాశమును, ఛాదయన్తీమ్= కప్పుచున్న, దురాసదామ్=ఎదిరింప శక్యము కాని, 
తామ్=ఆ, వృక్షవృ షిమ్=వృక్షవర్ణమును, నికితైణావాడియైన, శరైణాబాణములచేత, 

ఇదించెను. . J చిచ్చేద= 
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తా. ఆకాశమును కప్పు చున్న ఎదిరింపశక్యము కాని ఆ వృక్షవర్షమును 

శ్రీమంతుడైన కుంభుడు _వాడియైన బాణములచేత ఛదించెను. 67 

మూ. అభిలక్తేణ తీవేణ కుమ్ఫేన నిశితైః శరైః, 68 

నిర్భిద్యమానా స్తై రేజుర్యథా ఘోరశతఘ్నయ:. 

ప్ర అ. అభిల'క్షేణ=మంచి లక్ష్యము కల, తీ వేణణభయంకరుడయిన, 

కుమ్ఫేన=కుంభునిచేత, నిశితఃజవాడియైన, శరై=బాణములచేత, నిర్భిద్యమానాఃా 

భేదింపబడుచున్న, తే=ఆ వృక్షములు, ఘోరాణాభయంకరమైన, శతఘ్నయః 

యథా=శతఘ్నులు వలె, రేజుకప్రకాశించినవి. 

తా. లక్ష్యమును కొటుటలో నేర్పు కల భయంకరు డయిన ఆ 

కుంభుడు వాడియైన బాణములతో కొట్టిన ఆ వృక్షములు భయంకరమైన 

శతఘ్నులు వలె (శల్యములు గుచ్చిన ఇనుప ఆయుధములు వలె) ప్రకాశించినవి. 

మూ. ద్రుమవర్షం తు తద్భిన్నం దృష్టా [| కుమ్ళేన వీర్యవాన్ 1 69 

వానరాధిపతిః శ్రీమాన్ మహాసత్తో S న వివ్యథే. 

ప్ర. అ. వీర్యవాన్-పరాక్రమవంతుడూ, శ్రీమాన్ =శోభ కలవాడూ, 

మహాసత్వఃాగొప్ప బలము కలవాడూ అయిన, _ వానరాధిపతిఃసుగీవుడు, 

కు మృేనాకుంభునిచేత, భిన్నమ్=తెగగొట్టబడిన, తత్ =ఆ, ద్రుమవర్షమ్=వృక్ష వర్ష 

మును, దృష్టా=చూచి, న వివ్యథావ్యథ చెందలేదు. 

తా, పరాక్రమవంతుడూ, శ్రీమంతుడూ, మహాబలశాలీ ఐన సుగ్రీవుడు 

ఆ వృక్షవర్షమును కుంభుడు ఛేదించగా చూచి వ్యథ చెందలేదు. 69 

మూ. స విధ్యమానః సహసా సహమానస్తు తాన్ శరాన్, 70 

కుమృస్య ధనురాక్షిప్య బభక్టోన్లా ధనుష్ప్రభమ్. 

ప్ర. అ. విధ్యమానఃాకొట్టబడుచున్న, సః=అతడు, తాన్=ఆ, శరాన్=బా 

ణములను; సహమానః=స హించుచున్నవాడై, కుమృస్యాకుంభునియొక్క, ఇన్హుధను 

పృ్రభమ్=ఇంద్రధనుస్సువంటి కాంతిగల, ధనుః=ధనుస్సును, సహసా=హరఠాత్తుగా, 

ఆక్తిష్య=లాగి, బభషా=విరిచివే సెను. 

తా. ఆతడు కొట్టుచున్నను సుగీీవుడా బాణములను సహించుచూ 

ఇంద్రధనుస్సువంటి ఆ కుంభుని ధనుస్సును హఠాత్తుగా లాగికొని, విరిచివేసెను. 

మూ. అవప్లృత్య తతః శీఘ్రం కృత్వా కర్మ సుదుష్కరమ్, Mn 

అబ్రవీత్కు పితః . కుమ్భం భగ్న శృబ్గమివ ద్విపమ్. 
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ప్రై. అ. తతఃఅటు పిమ్మట, నీ ఘమ్=శీ(ఘముగా, అవప్లుత్య=ఎగిరి, 

'సుదుష్కురమ్=చేయుటకు శక్యము _ కాని కర్మ=ఆ పనిని, కృత్వా=చేసి, 

' కుపితాకోపించినవాడై, భగ్నశృజ్ఞమ్=విరిగిపోయిన దంతము గల, ద్విపమ్ 

' ఇవ=ఏనుగు వలె ఉన్న, కుమృమ్ాకుంభుని గూర్చి, అ(బవీత్=పలి కెను. 

తా. సుగ్రీవుడు ఆ విధముగా ఎగిరి, చేయుటకు శక్యము కాని ఆ 

పనిని శీఘ్రముగా చేసి, దంతములు విరిగిన ఏనుగువలె ఉన్న ఆ కుంభునితో 

కోపావిష్టుడై ఇట్లు పలికెను, mn 

మూ. నికుమ్ఫాగ్రజ వీర్యం తే బాణవేగవదద్భుతమ్, 72 
సంనతిశ్చ ప్రభావశ్చ తవ వా రావణస్య వా. 

ప్ర. అ. నికుమ్మా(గ్రజ=నికుంభుని అన్నవైన ఓ కుంభుడా ! తే=నీయొక్క, 

_వీర్యమ్=పరాక్రమము, బాణవేగవత్=బాణవేగము వలె, అద్భుతమ్= ఆశ్చర్యకరమై 

నది. సంనతిశ్చారాక్షసుల విషయమున వినయము, ప్రభావశ్చ=ప్రభావమూ, తీవ 
వా=నీకైన ఉన్నది. రావణస్య వారావణునికైనా ఉన్నది. 

తా ఓ కుంభుడా ! నీ పరాక్రమమూ బాణవేగమూ కూడ చాల 

ఆశ్చర్యకర మైనవి. రాక్షసపక్షపాతమునందూ, ప్రభావమునందూ నీవూ, రావణుడూ 

కూడ సమానులు. 
72 

మూ ఇ. ప్రహ్హాదబలివృత్రఘ్నకుబేరవరుణోపమ, 
73 

ఏకస్త ్ యమనుజాతో౭_సి పీతరం బలవత్తరమ్. 

ప్ర. అ. ప్రహాదబలివృత్రఘ్నుకుబేరవరుణోపమాప్రహ్లాదునితోనూ, బలి 
తోనూ, దేవేందునితోనూ, కుబేరునితోనూ, వరుణునితోనూ సమానమైనవాడా | 
త్యమ్ానీవు, ఏకశాఒక్కడవే, బలవత్తరమ్=చాల బలవంతుడైన, పీతరమ్=తండ్రిని, 
అనుజాతః=అనుసరించి పుట్టినవాడవు, అసి=అయిఉన్నావు. 

తా. ప్రహాద-బలి-ఇంద్ర-కుబేరావరుణులతో సమానుడవైన ఓ! 
కుంభుడా ! నీవొక్కడవే మహాబలవంతుడైన నీ తండ్రిని పోలి పుట్టనావు. 73 

మూ. త్వామేవైకం మహాబాహుం శూలహస్తమరిన్లమమ్, = 74 
త్రిదశా నాతివర్తన్తే జితేన్తియమివాధయః. : 
విక్రమస్వ మహాబుద్దే కర్మాణి మమ పశ్య చ 7 

ప్ర. అ, మహాబాహుమ్=గొప్ప బాహువులు కల, శూలహస్తమ్=శూలము 

హప్తమునందు కల, . అరిన్లమమ్=శత్రుసంహారకుడవైన,  త్వామ్=నిన్ను, ఏక, 
మేవ=ఒక్కనినే, త్రిదశాః=దేవతలు, జితేస్పియమ్=జయింపబడిన ఇంద్రియములు. 
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కలవానిని, ఆధయః ఇవామనోవ్యథలు వలె, నాతివర్తన్తే=అతిక్రమింపజాలరు. 

మహాబుద్దే=గొప్ప బుద్దికలవాడా, విక్రమస్వ=పరాక్రమించుము. మమానాయొక్క, 

కర్మాణి. చాపనులను కూడ, పశ్య=చూడుము. 

తా. శూలము హస్తమునందు ధరించి శతుసంహారము చేయు 

మహాబాహువైన నిన్నాక్కనినే జితేంద్రియుళ్లి మనోవ్యథలు బాధింప జాలనట్లు 

దేవతలు బాధింపజాలరు. ఓ 1 గ్“ప్పబుథ్రి కలవాడా ! నీ పరాక్రమము 

చూపుము. నేను చేయు పనులను కూడా చూడుము. 74, 75 

మూ. _వరదానాత్సితృవ్యస్తే సహతే దేవదానవాన్, 

కుమృకర్ణస్తు వీర్యేణ సహతే చ సురాసురాన్. 76 

ప్ర అ. త్రే= =సీయొక్క, పితృవ్యః= 'పెదతండ్రయైన రావణుడు, 

_ వరదానాత్ =వరదానమువలన, దేవదానవాన్ =దేవతలనూ, దానవులనూ, సహతే= 

సహించుచున్నాడు. కుమృ కర్ణస్తు=కుంభకర్ణుడైతే, వీ ర్యేణ=పరాక్రమముచేత, సురా, 

సురాన్=సురులను, అసురులను, సహతే=సహించుచున్నాడు. 

తా. నీ పెదతండియైన రావణుడు వరమును పొంది యుండుటచేత 

దేవదానవులను ఎదిరించ గల్గుచున్నాడు. కాని నీ తండ్రి కుంభకర్ణుడైతే సహజమైన 
పరాక్రమముచేతనే సురాసురులను ఎదిరించగల్లినాడు. 76 

మూ. ధనుషిన్తుజితస్తుల్యః ప్రతాపే రావణస్య చ, 
త్వమద్య రక్షసాం లోశే శ్రేష్ణో౭_ సి బలవీర్యతః. 77 

ప్ర. అ. ధనుషాధనుస్సునందు, ఇన్హ్రజితః=ఇం ద్రజిత్తుకూ, ప్రతాపేప్ర 

తాపమునందు, రావణస్య చ= రావణునకూ, తుల్యః=సమానుడవైన, త్వమానీవు, 
అద్య=ఇప్పుడు, రక్షసామ్=రాక్షసులయొక్క, లోకే= సముదాయమునందు, బలవీ 

ర్యతః=బలిపరాక్రమములచేత, “ శేష్తకాశ్రేష్ణుడవుగా, అ సి=అయివున్నావు. 

తా. నీవు ధనుర్యుద్దమునందు ఇంద్రజిత్తుతోనూ, (పతాపమునందు 

రావణునితోనూ సమానుడవు. అందుచేత ' నీవు ఇప్పుడు రాక్షసు లందరిలోనూ 

బలపరాక్రమములచేత (శేష్టుడవు. 77 

మూ. మహావిమర్హం సమరే మయా సహ తవాద్భుతమ్, 

అద్య భూతాని పశ్వన్తు శకశమృరయోరివ. 78 ._. 

(ప్ర. అ. అద్య=ఇప్పుడు, సమరే= =యుద్ధమునందు, మయా సహ=. 

నాతో కూడ, తవానీయొక్క, అద్భుతమ్= ఆశ్చర్యకరమైన, మహావిమర్హమ్= =గొప్పు 

పంఘర్షమును, శక్రశమృ్చరయోరివ=ఇంద్రశంబరాసురుల సంఘర్షమును వలె, 
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భూతాని=భూతములు, పశ్యన్తు=చూచెదరుగాక. 

తా. ఇప్పుడు. యుద్దరంగములో నాతో నీకు జరుగబోవు గొప్ప 

సంఘర్షమును ఇంద్రునకూ శంబరాసురునకూ మధ్య జరిగిన సంఘర్షమును 

వలె సకలప్రాణులూ చూచుగాక. 78 

మూ. _కృతమప్రతిమం కర్మ దర్శితం చాస్త్రకౌశలమ్, . 

౨ పాతితా హరివీరాశ్చ త్వయైతే భీమవిక్రమాః 79. 

ప్ర. అ. త్వయా=నీచేత, అప్రతిమమ్=సాటిలేని, కర్మ=పని, కృతమ్=చేయ 
బడినది. అస్త్రకౌశలం చ=అస్త్రములయందు నేర్పుకూడా, దర్శితమ=చూప బడినది, 

F 'భీమవిక్రమాశాభయంకరమైన ప పరాక్రమము కల, ఏతే=ఈ, హరివీరాశ్చ= వానర 
వీరులు కూడ, పాతితాః= 'పడగొట్టబడినాడు. 

తా. నీవు సాటిలేని పని చేసినావు. అస్త్రనైపుణ్యము చూ పినావు. 

భయంకరమైన పరాక్రమము కల _ వానరవీరులను పడగొట్టినావు. 79 

మూ. _ఉపాలమృభయా చ్చెన నాసి వీర మయా హతః, — 

_ కృతకర్మపరిశ్రాన్లో విశ్రాన్తః పశ్య మే బలమ్. 80 

ప్ర అ. వీరాఓ వీరుడా ! కృతకర్మపరిశ్రాన్తః=చేయబడిన యుద్దకర్మ కల 

వాడవై అలసి ఉన్న నీవు, మయా=నాచేత, ఉపాలమృభయాత్ = =నిందవలన భయము 
వలన, హతఃచంసబడినవాడవు, న అసి=కావు. విశాన్వః=విశమిం చినవాడవై, 

మే=నాయొక్క, బలమ్=బలమును, పశ్య=చూడుము. 

తా నీవు యుద్దము చేసి అలసీ ఉండుటచేత జనులు నిందింతురేమో 

అని భయపడి నేను నిన్ను చంపలేదు. కొంచెముేపు విశ్రాంతి తీసికొనిన 

పిమ్మట, నా. బలము ఎట్టిదో చూడుము. 80 

మూ తేన సుగ్రీవవాక్యేన సావమానేన మానితః, . 
పనన అశ్నేరాజ్యహుతే వ్యవ తేజస్త స్యాభ్యవర్హత. 81 

ప్ర. అ. సావమానేనాఅవమానముతో కూడిన, తేన=ఆ, స సుగ్రీవవా క్యేన= 
సుగ్రీవుని వాక్యముచేత, మానితఈః=గౌరవించబడెను.  ఆజ్యహుతస్య=ఆజ్యముచేత 
హోమము చేయబడిన, ఆగ్నేః ఇవాఅన్నియొక్క వలె, తస్య=ఆతనియొ | 
లేజాతేజప్పు, అభ్యవర్థత= పెరిగెను. 

తా. కుంభు. డీ విధముగా అవమానముతో కూడిన సుగ్రీవ 
త క మచే గౌరవింపబడెను. ఆపుడు అతని తేజస్సు, ఆజ్యముచేత హోమము. 

ల బస్సు. వలె .వృట్టి పొందెను. 
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మూ. తతః కుమృస్తు సుగ్రీవం బాహుభ్యాం జగ్భహె తదా, 

గజావివావీతమదౌ నిఃశ్వసన్తా ముహుర్ముహుః. 82 
అన్యోన్యగాత్రగథితౌ ఘర్షన్హావిత రెతరమ్, 

సధూమాం ముఖతో జ్యాలాం విస్పజన్హౌ పరిశ్రమాత్. 83 

ప్ర అ. తతాఅటుపిమ్మట, _కుమ్మణాకుంభుడు, బాహుభ్యామ= 

బాహువులచేత, సుగ్రీవమ్= సుగ్లీవుళ్ల, జగ్భ హే=పట్టుకొ నెను. తదా=అప్పుడు, 

అవీతమదౌ=తొలగని మదముగల, గజావివ= =స్నుగులు ౩ వలె, ముహుర్ముహుః=మాటి 

మాటికి, నిఃశ్వసన్తా=నిట్టూర్చుచు, అన్యోన్యగాత్రగథితౌ= పరస్పరము మెలి పెట్టబడిన 

'దేహములు గలవారై, ఇత రేతరమ్=పరస్పరము, ఘర్షన్తా= ఒరయుచు, పరిశ్రమాత్= 

అలసటవలన, ముఖతః=ముఖములనుండి, సధూమామ్= ధూమముతో కూడిన, 

జ్వాలామ్=జ్వాలను, విస్పజన్నా=విడచుచు (యుద్దము చేసిరి) 

తా. పిమ్మట కుంభుడు సుగ్రీవుళ్లో బాహువులతో అదిమి పట్టను. 
అప్పుడు ఆ ఇద్దరూ వృద్ధి పొందిన మదము గల ఏనుగులు వలె మాటిమాటికి 

నిట్టూర్చుచు, ఒకరి దేహమునకు ఒకరు మెలివేయుచు, పరస్పరము ఒరయుచు, 

అలసటవలన ముఖములనుండి ధూమముతో కూడిన జ్వాలను విడచుచు యుద్దము 

చేసిరి. 82, 3 

మూ. తయోః పాదాభిఘాతాచ్చ నిమగ్నా చాభవన్మ హీ, 

వ్యాఘూర్షితతరబ్గశ్చ చుక్టుభే వరుణాలయః. 84 

ప్ర. అ. తయోః=వాళ్ళయొక్క, పాదాభిఘాతాత్= పాదముల రాపీడివలన, 

మహీ=భూమి, నిమగ్నా=దిగిపోయినది, అభవత్ =ఆయెను. వరుణాలయః=సము 

(దము, వ్యాఘూర్షితతరబ్షః= త్రి ప్పి వేయబడిన తరంగములు గలదై, చుక్టుభే=క్షీభ 

చెందెను. 

తొ, వాళ్ళ పాదాల రాపిడికి నేల అణిగిపోయెను. తరంగములు 

తిరిగిపోగా సముద్రము క్షోభ చెందెను. 84 

మూ. తతః కుమృం సముత్ క్రి స్య సుగ్రీవో లవణామృ సి, 

పొాతయామాస వేగేన దర్శయన్నుదధేస్తలమ్. 85 

ప్ర. అ.తతః=అటు పిమ్మట, సుగీవజాసుగ్రీవుడు, కుమృమ్= =కుం 

భుల్జి, సముత్క్షిష్య= పైకి ఎత్తి, ఉద భేః=సముద్రముయొక్క, తలమ్=అడుగును, 

దర్శయన్= చూపుచు, వేగేన=వేగముతో, లవణామృ సి=లవణసముద్రమునందు, 

పాతయామాస=పడవేసెను. 

తా, పిమ్మట సుగ్రీవుడు కుంభుణ్ణి పైకి ఎత్తి, సముద్రము 
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అడుగువరకు చెళ్ళిపోవునట్లు వేగముగా లవణసముద్రములో పడవేసెను. 85 

మూ. తతః కుమృనిపాతేన జలరాశి: సముత్ధితః, 
విన్య్యమన్షరసంకాశో విససర్స సమన్తతః. 86 అల ద 
ప్ర. అ. తతణాఅటుపిమ్మట, కుమృనిపాతేన=కుంభునియొక్క పడుటచేత, 

సముట్జితణ పైకి లేచిన, జలరాశి౯సముదము, విన మన్దరసంకాశఃణావింధ్యమంద 
రపర్వతములతో సమౌనమై, సమన్తతః= అన్ని వైపులా, విససర్ప=వ్యా పించెను, 

తౌ. అప్పుడు కుంభుడు పడుటచేత సముద్రము వింధ్యమందరపర్వతము. 
లంత ఎత్తు లేచి అన్ని వైపులా వ్యాపించెను. 86 
మూ. తతః కువ్చుః సముత్సత్య సుగ్రీవమభిపత్య చ, 

విల క ర్తి 87 ఆజఘూనోర సీ క్రుద్దో వజకల్సేన ము సనా. 

ప్ర అ. తతణాఅటు పిమ్మట, కుమృఃకుంభుడు, సముత్సత్య= పైకి 
ఎగిరి, సుగ్రీవమ్=సుగ్రీవుళ్లి, అభిపత్య చాసమ్పించి, క్రుద్రః=కో పించినవాడై, 
వజకల్పేనావజ్రమువంటి, ముష్టినా=పిడికిలిచేత, ఉర సి=వక్షసేలమునందు, ఆజ 

_ ఘానాకొట్టేను.. 

తా. పిమ్మట కుంభుడు పైకి లేచి, సుగ్రీవుళ్లి సమీపించి, కోపముతో, 
వజ్రమువంటి. పిడికిలితో ఆతని వక్కసలముమీద' కోను. 87 బుథ లె 

మూ, తస్య వర్మ చ పుస్సోట సంజజ్ఞే, చాపి శోణితమ్, 
ఖు 9 అచట న “AN we) 9 

88 స చ ముష్టిర్మహావేగః ప్రతిజ ఖర్న_ స్టిమల్ణాలే. 

_ ఈ అ. తస్యావానియొక్క, వర్మ చాకవచము కూడ, పుస్పోటాబ్ర 
ద్దలయ్యెను.. శోణితం చాపారక్తము కూడ, సంజజ్జే=ాకలిగెను. ('స్రవించెను.) 
మహావేగః=గొప్ప వేగము గల, సః ముష్టిణాఆ పిడికిలి, అస్థిమణ్ఞలే= అ స్థీమండ 
లమునందు, ప్రతిజఘ్నే=ప్రతిహతమయ్యెను. (ఎదురుదెబ్బ కొట్టబడెను.) 

తా... ఆ సుగ్రీవుని కవచము బ్రద్దలైపోయెను. రక్తము ్రవించెను. 
మహావేగము గల ఆ పిడికిలి సుగ్రీవుని అస్థిపంజరమునందు ఎదురుదెబ్బ 
తగిలి వ్యర్థ మయ్యెను. " 88 

మూ. తదా వేగేన తత్రా సీత్తేజః ప్రజ్యలితం మహత్, _ 
వజని ప్పేషసంజాతా జ్యాలా మేరోర్యథా గిరేః, 89 

ప్రై. అ. తదా=అప్పుడు, తత్ర=అక్కడ, వేగేన=వేగముచేత, మహత్ =గొప్ప 
దైన, తేజ=తేజస్సు, మేరోః గిరేః= మేరుపర్వతముయొక్క, వజని ప్పేషసంజాతా= . 



యుద్ధకాండము 101. 

వజఘాతముచేత పుట్టిన, జ్యాలా యథా=జ్యాల వలె, ప్రజ్వరితమాప్రజ్వలించినది. 

తా. అప్పుడు ఆ దెబ్బకొట్టిన వేగముచేత, మేరుపర్వతమును 

వజాయుధముతో క్ సట్టగా బయలుదేరిన అగ్నిజ్వాల వలే, గ్సిప్పు తేజస్సు 

(ప్రజ్వలించెను. 89 

మూ. స తత్రాభిహతస్తేన సుగ్రీవో వానరర్తభః, 
ముష్టం సంవర్తయామాస వజకల్పం మహాబలః. 90 

ప్ర. అ.తతాలక్కడ, తేన=వానిచేత, అభిహతః=కొ కొట్టబడన, మహాబలః= 

గొప్ప బలము గల, వానరర్షభః= వానర శేష్టు డైన, సః=ఆ, "సుగ్రీవా సుగీవుడు, 

వజకల్పమ్= వజ్రాయుధమువంటి, ము ష్టిమ్= పిడికిలిని, సంవర్తయామాస=బిగించెను. 

తౌ, అక్కడ కుంభుడు ఆ విధముగా క్"ట్టగా, మహాబలవంతుడు, 

వానర(శ్రేష్టుడూ అయిన సుగీవుడు వజాయుధమువంటి పిడికిలి బిగించెను. 

మూ అర్చిఃసహ స్రవికచరవిమజ్జలవర్చసమ్, 

స ముషిం పాతయామాస కుమృస్యోరసి వీర్యవాన్ ॥ 91 
ముస 

ప్ర. అ. వీర్యవాన్ =పరా[క్రమవంతు డైన, సజఅతడు, అర్బికాసహగస్రవిక 

చరవిమణ్ణలవర్చసమ్= వేయి కిరణములతో వికసించిన సూర్యమండలమువంటి 

కాంతిగల, ముష్టిమా పిడికిలిని, కుమ్ఫస్య=కుంభునియొక్క, ఉరసి= వక్షస్థలము 

నందు, పాతయామాస=పడ వేసెను. 

తా. పరాక్రమవంతుడైన అతడు వేయి కిరణములతో వికసించిన 

సూర్యమండలమువంటి కాంతి గల పిడికిలిని కుంభుని వక్షస్టలముమీద 

పడవేసెను. 91 

మూ. సతు తేన ప్రహారేణ విహ్యలో భృశపీడితః, 
నిపపాత తదా కుమ్ఫో గతార్చిరివ పావకః. 92 

ప్ర. అ. సః కుమ్బణాఆ కుంభుడు, తేన=ఆ, (పహారేణ=దెబ్బ చేత, 

భృశ పీడితః= మిక్కిలి పీడించబడినవాడై, విహృలః=వ్యాకులుడై, తదా= =అప్పుడు, 

గతార్చిః=పోయిన జ్యాల గల, పావకః ఇవాఅగ్ని వలె, నిపపాత=పడిపోయెను. 

తొ. ఆ కుంభుడు ఆ దెబ్బకు చాల వ్యాకులత చెంది, మిక్కిలి 

పీడింపబడినవాడై, జ్యాల శాంతించిన అగ్నివలె నేలమీద పడిపోయెను. 92 

మూ. ముష్టినాభిహతే బన నిపపాతాశు రాక్షసః, 

"లో హితాబ్ల ఇవాకాశాద్దీస్త రక్మిర్యదృచ్చయా. 03+ 
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ప్ర అ. తేన=ఆ సుగ్రీవునిచేత, ముష్టినా=పిడికిలిచేత, అభిహతః= 

కొట్టబడిన, రాక్షసః=రాక్షసుడు, దీప్తరశ్మిః=ప్రకాశించుచున్న కిరణములు గల, 

లో హితాబ్లాకుజుడు, యదృచ్చయా=దైవవశముచేత, ఆకాశాది వ=ఆకాశమునుండి 

వలె, ఆశు= =శీ ఘముగా, నిపపాత=పడెను. 

తా. స్ముగీవుడు అట్టు పిడికిలితో కొట్టగా ఆ రాక్షసుడు, 

(ప్రకాశించుచున్న కిరణములు గల కుజుడు దైవవశముచేత ఆకాశమునుండి 

పడిపోయినట్లు నేలపై పడెను. 93 

మూ. కుమృస్య పతతో రూపం భగ్నస్యోరసి ముష్టినా, 

బభౌ రుద్రాభిపన్నస్య యథారూపం గవాం పతేః. 94 

ప అ. ఉర సి=వక్షస్టలముమీద, ముష్టినా=పిడికిలిచేత, భగ్నస్య= (బద్దలు 

కొట్టబడిన, పతతః= =పడుచున్న, కుమృస్య=కుంభునియొక్క, రూసమ్=రూపము, 

రుద్రాభిపన్నస్య=రు ద్రునిచేత తిరస్కరింపబడన, గవాంపతేః= సూర్యునియొక్క, 

రూపం యథాారూపమువలి, బభౌా=ప్రకాశించెను. 

తా, పిడికిలి దెబ్బకు వక్షఃస్థలము (బద్దలై (క్రింద పడిపోవుచున్న 
కుంభుని రూపము రుద్రునిచేత కొట్టబడినే సూర్యుని రూపము వలె ప్రకాశించెను. 

మూ. తస్మిన్ హతే భీమపరా క్రమేణ 

స్లవంగమానామృషభేణ యుద్దే, 

మహీ సశెలా సవనా చచాలొ 

భయం చ రక్రొంస్యధికం వివేశ. 94. 

ఇత్యార్లే శ్రీమద్రామాయణే వార్మీకీయే ఆదికావ్యే 

యుద్ధకాండే షట్సషప్పతితమః సర్గః. 

ప్ర. అ. భీమపరాక్రమేణా-భయంకరమైన పరాక్రమము గల, ప్టవంగమా 

నామ్=వానరులలో, బుషభేణ= (శేషు డైన సుగ్రీవునిచేత, యుద్ధై= యుద్రమునందు, 

తస్మిన్ =అతడు, హతే=చంపబడిన వాడగుచుండగా, సశెలా=శేలములతో కూడిన, 

సవనా=వనములతో కూడిన, మహీ=భూమి, చచాల=చలించెను. రక్షాం సి=రాక్ట 

సులను, అధికమ్=అధికముగా, భయమ్=భయము, వివేశ=ప్రవేశించెను. 

తా. భయంకరమైన పరాక్రమము గల, వానర్రేష్టుడైన సుగ్రీవుడు 

యుద్ధమునందు ఆ కుంభుళ్లి చంపగానే పర్వతములతోను, వనములతోను కూడిన 
భూమీ అదిరిపోయెను. రాక్షసులను చాల భయము ఆవ హించెను, 94 

*బాలానందిని” అను శ్రీమద్రామాయణాం ధ్ర వ్యాఖ్యానమునందు 

 యుద్దకాండలో  డబ్బెఆరవ సర్గ సమాప్తము. 



అథ సషసషతితమః సరః 
జూ అలీ Pa 

[హనుమంతుడు నికుంభుళ్లో చంవుట./ 

మూ. నికుమ్ఫో భ్రాతరం దృష్ట్వా సుగ్రీవేణ నిపాతితమ్, 

ప్రదహన్నివ కోపేన వానరెన్దాముదైక్షత. 1 

ప్ర. అ. నికుమృఃానికుంభుడు, (భాతరమ్=సోదరుణ్ణి, సు(గ్రీవేణాసు గివు 

నిచేత, నిపాతితమ్=పడగొట్టబడినవానినిగా, దృష్ట్రాాచూచి, కోపేన=కోపముచేత, 

ప్రదహన్నివ=కాల్చి వేయుచున్నాడా అన్నట్లు, వాన న్రుమ్=సుగ్రీవుళ్లి, ఉదైక్షత=చూ 

చెను. 

తా. నికుంభుడు తన సోదరుణ్ణి సుగ్రీవుడు చంపుట చూచి, 

కోపముతో కార్సివేయుచున్నాడా అన్నట్లు సుగ్రీవుళ్లీ చూచెను. 1 

మూ. తతః (స్రగ్గామసంనద్దం దత్తపఖ్యాజ్లులం శుభమ్, 

ఆదదే పరిఘం ధీరో మహేన్తుశిఖరోపమమ్. 2 

ప్ర. అ. తతః=అటు పిమ్మట, ధీరః=ధిరుడైన ఆ నికుంభుడు, (సగ్గామ 

సంనద్దమ్=పుష్పమాలలచేత కట్టబడిన, దత్తపఖ్యాబ్నులమ్=ఇవ్వబడిన ఐదు వ్రేళ్ళు 

గల, శుభమ్=మంగళప్రదమైన, మ హేన్హుశిఖరోపమమ్ =మ హేంద్రపర్వతశి ఖరముతో 

సమానమైన, పరిఘమ్=పరిఘను, ఆదదే=గ్రహించెను. 

తా. పిమ్మట ధీరుడైన ఆ నికుంభుడు మ హేంద్రపర్వతశిఖరమువంటి 

పరిఘను (గ్రహించెను. మంగళప్రదమైన ఆ పరిఘకు పుష్పమాలలు కట్టబడి 

యుండెను. చందనకుంకుమాదులతో ఐదు వేళ్ళ ముద లుంచబడిను. 2 

మూ.  హేమపట్టపరిక్షిప్తం వజవిద్రుమభూ షితమ్, 

యమదణ్గోపమం భీమం రక్షసాం భయనాశనమ్. 3 

ప్ర. అ. హేమపట్టపరిక్షిషమూబంగారు పట్టీలతో కూడినది, వజ 

విద్రుమభూ షితమ్=వజములచేతను పొగడములచేతను అలంకరింపబడినది, 

యమదణ్డోపమమ్=యమదండముతో సమానము, భీమమ్=భయంకరము, రక్ష 

సామ్=రాక్షసులయొక్క, భయనాశనమ్=భయమును తొలగించేది అయిన పరిఘను 

(గ్రహించెను. 
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తా. యమదండము వలె భయంకరమైన ఆ పరిఘ చుట్టూ బంగారు 

పట్టాలు బిగింపబడిను. వజములతోను, పగడములతోను అలంకరింపబడెను. అది 

రాక్షసుల భయమును తొలగించునదిగా ఉండెను. 3 

మూ. తమావిధ్య మహాతేజాః శక్రధ్యజసమౌజసమ, 

నినవాద వివృత్తాన్యో నికువ్చూ భీమవిక్రమః. 4 

ప్ర అ. మహాతేజాః=గొప్ప తేజస్సుగల, భీమవిక్రమః=భయంకరమైన 

పరాక్రమము గల, నికుమ్మఃా నికుంభుడు, శ కధ్య్వజసమౌజసమ్=ఇం ద్రధ్వజముతో 
సమానమైన తేజస్సు గల, తమ్=దానిని, ఆవిధ్య=గట్టిగా పట్టి, వివృత్తా స్యజాత్రిప్పబడిన 

(తెరవబడిన ముఖము గలవాడై, నిననాద=ధ్వనిచేసెను. 

తా. గొప్ప తేజస్సు, భయంకరమైన పరాక్రమము గల ఆ నికుంభుడు 

ఇంద్రధ్వజము వలె ఉన్న పరిఘను గట్టిగా పట్టి, నోరు తెరచి బిగ్గరగా గర్డించెను. 

మూ.  ఉరోగతేన నిష్కేణ భుజ స్టైరజ్ఞదైర ప్ర 

కుణ్జలాభ్యాం చ చిత్రాభ్యార్ మాలయా చ స చిత్రయా. 5 

నికుమ్ఫో భూషణైర్భాతి తేన స్మ పరిఘెణ చ, 

య థేన్తుధనుషా మేఘుః స విద్యుత్ స్తనయిత్నుమాన్. రా 

ప్ర. అ. సః నికుమృః=ఆ నికుంభుడు, ఉరోగలేన=వక్షఃస్సలమునందున్న, 
నిష్మేణ=పదకముతోను, భుజ స్టైణాభుజములందున్న, అబ్గదైః అపాబాహుపురుల 

తోను, చిత్రాభ్యామ్=చిత్రములైన్, కుణ్జలాభ్యామ్=కుండలములతోను, చిత్రయా-= 

చిత్రమైన, మాలయా చామాలతోను, భూషణైణాభూషణములతోను, తేన=ఆ, 
పరిఘేణ చాపరిఘతోను, సవిద్యుత్ స్తనయిత్నుమాన్=మెరుపులతోను ఉరుము 
తోను కూడిన, ఇన్హ్రాధనుషా=ఇం|ద్రధనస్సుతో కూడిన, మేఘః యథాామేఘమువలె, 
భాతి స్మాప్రకాశించెను. = 

తా. వక్షస్టలమునందు పదకము, భుజములందు బాహుపురులు, 
చిత్రములైన కుండలములు, వివిధ వర్గములు గల పుష్పమాలలు, ఇతరాలంకారములు 

ధరించిన ఆ నికుంభుడు ఇంద్రధనస్సుతోను మెరపులతోను _ ఉరుములతోను 
కూడిన మేఘము వలె ఉండెను. 5, 6 

మూ. పరిఘాగేణ పుస్ఫోట వాతగ్రన్ధిర్మహాత్మనః, : 
_(ప్రజజ్యాల సఘోషశ్చ విధూమ ఇవ పావకః, ల్లో 

ప్ర అ మహాత్మనః౭మహాత్ము డైన వానియొక్క, పరిఘా(గేణా=పరిఘ 

అగ్రభాగముచేత,  చాతగ్రన్టిః=ఆవహము, (ప్రవహము మొదలైన ఏడు చాయు 
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వుల (గ్రంథి; పుసోట=బ్రద్రలయ్యెను. సఘోషః=ఘోషముతో కూడినదై, 

విధూమః=ధూమములని, పొవకః ఇవైలఅగ్ని వలి, ప్రజజ్యాలాప్రజ్వలించెను. 

తా. ఆతని పరిఘాగ్రముచేత ఏడు వాయువుల గ్రంథులు 

బద్దలైపోయెను. ఘోషముతో కూడిన అతడు లేదా ఆ పరిఘ ధూమములేని 

అగ్నివలె ప్రజ్వలించెను. 7 

మూ. నగర్యా విటపావత్యా గన్షర్వభవనోత్త మైః, 

సతారాగ్రహనక్షత్రం సచన్హ్రం సమహాగ్రహమ్, 8 
లయ యి 

నికుమవృుపరిఘాఘమూర్హం భమతీవ నభఃస్థలమ్. 

ప్ర. అ. విటపావత్యా నగర్యా=అలకాపట్టణముతోను, గన్దర్వభవనోత్త మైణాఉ 

త్రమములైన గంధర్వభవనములతోను కూడిన, సతారా గ్రహనక్షత్రమ్=అశ్వి న్యాదితార 

లతోను, బుధాదిగ్రహాలతోను, ఇతరనక్షత్రములతోను కూడిన, సచన్దుమ్=చంద్రునితో 

కూడిన, సమహా(గహమ్=శు క్రాదిమహాగహములతో కూడిన, నభఃస్థలమ్ =ఆకాశము, 

నికుమృపరిఘాఘూర్హమ్=నికుంభుని పరిఘముచేత, పరిఘమువలన పుట్టిన గాలిచేత, 

(త్రిపబడినదై, (భమతీవ=తిరిగిపోవు చున్నట్టుం డెను. 

తా. నికుంభుని పరిఘ గాలికి అలకాపట్టణముతోను, ఉత్త 

మములైన గంధర్వనగరములతోను, తారాగ్రహనక్షత్రములతోను, చంద్రునితోను, 

మహా[గ్రహములతోను సహా ఆకాశ మంతా తిరిగి పోవుచున్నట్లు ఉండెను. 6 

మూ. దురాసదశ్చ సంజజ్జే పరిఘాభరణప్రభః, 9 

క్రోధన్లనో నికుమ్ఫాగ్నిర్యు గానా గ్నిరివోల్డితః. 

ప్ర అ, పరిఘాభరణ|పభః=పరిఘయుొ క్క ఆభరణములయొ క కాంతి 

గలది, క్రోధేన్షన*ాక్రోధ మను కట్టలు గలది అయిన, నికుమ్ఫాగ్నిః=నికుంభు 

డనే అగ్ని, ఉత్ధితః= పైకిలేచిన, యుగాన్నాన్నిః  ఇవాప్రళభయకాలాస్లి వలె, 

దురాసదజాసమీపింప శక్యము కానిదిగా, సంజజ్జే=ఆయెను. 

తా. పరిఘ కాంతి, ఆభరణముల కాంతి, (క్రోధ మనే కట్టలు గల 

నికుంభు డనే అగ్ని విజృంభించిన _ప్రళయకాలాగ్ని ఎదిరింప శక్యము కానిది 

అయ్యెను. 9 

మూ. రాక్షసా వానరాశ్చాపి న శేకుః స్పన్తితుం భయాత్, 10 

హనుమాంస్తు వివృత్యోరస్తసా ప్రముఖతో బలీ. 

ప్ర. అ. రాక్షసాణారాక్షసులు, .వానరాశ్చా ప=వానరులు కూడ, భయాత్ = 

భయమువలన, స్పన్టితుమ్=కదలుటకు, న శేకుః==సమర్హులు కాకపోయిరి. 

| 
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బలీ=బలవంతుడైన, హనుమాన్ తు=హనుమంతుడైతే, ఉరః=వక ఃసలమును, 
le) 

వివృత్య=తెరచి, తస్తా=నిలచెను. 

తా, రాక్షసులూ వానరులూ కూడ భయపడి కదలుటకు కూడ 

సమర్థులు కాలేదు. “బలశాలియైన హనుమంతుడైతే, వక్షఃస్థలమును తెరచి 
నిలబడెను. 10 

పరిఫరోప మబాహుస్తు పరిఘం భాస్కర ప్రభమ, ll 

బలీ బలవతస్తస్య పాతయామాస వక్ష సి 

మూ. 

ప్ర. అ పరిఘోపముబాహః= =పరిఘలతో సమానమైన బాహువులు గలి, 

బలీ=బలవంతుడైన ఆ నికుంభుడు, భాస్కరప్రభమ్= సూర్యుని వంటి కాంతి గల, 
పరిఘమ్=పరిఘను, బలవతః=బలవంతుడైన, తస్య=ఆ హనుమంతునియొక్క, 
వక్ష సావక్ష్యస్టలమునందు, పాతయామాస =పడవేసెను. 

తా. పరిఘల వంటి బాహువులు గల బలశాలియైన ఆ నికుంభుడు 
సూర్యునివంటి కాంతి గల ఆ. పరిఘను బలశాలియైన హనుమంతుని 

వకఃసలముమీద పడవేసెను. 
lH CY 

మూ స్టిరే తస్యోరసి వ్యూఢే పరిఘః శతధా కృతః; ర 

వికీర్యమాణః సహసా ఉల్కాశతమివామృరే. 

ప్ర. అ. స్థిరేస్థీరము, వ్యూఢే=విశాలము అయిన, తస్య ఉరసి=ఆ 
హనుమంతుని వక్షస్థలమనందు, పరిఘః=పరిఘ, శతధా=నూరు ముక్కలుగా, 
కృత=చేయబడినదై, * సహసా=వెంటనే, అమ్బ రే=ఆకాశమునందు, ఉల్కాశతమివ= 

అనేక ఉల్కల వలె, _ వికీర్యమాణణా చిమ్మ బడుచున్నది అయ్యెను. 

తా, స్థిరము, విశాలము ఆయిన ఆతని వక్షస్థలము మీద పడిన ఆ 

పరిఘ ముక్కముక్కలై, ఆకాశమునందు అనేక ఉల్కల లె చిమ్మ బడిపోయెను. 

మూ సతు తేన ప్రహారేణ విచచాల మహాకపిః, ' 18 

_పరిఘీణ సమాధూతో యథా భూమిచలే౭2_చలః. 

ప్ర. అ. పరి ఘేణ=పరిఘచేత, సమాధూతః=కదల్పబడిన, సః మహాక పిః=ఆ 
హనుమంతుడు, తేన=ఆ, ప్రహారేణ=దెబ్బచేత, భూమిచలే=భూమి చలించినప్పుడు, 
అచలః యథాాపర్వతము వలె, _విచచాలూ చలించెను. 

తౌ. ఆ పరిఘచేత కొట్టబడిన హనుమంతుడు ఆ దెబ్బకు భూమి 
కంపించినప్పుడు పర్వతము చలించినట్లు చలించెను. 18 
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మూ. స తథాభిహతస్తేన హనుమాన్ ప్లవగోత్తమః, 14 
ముష్టిం సంవర్తయామాస బలేనాతిమహాబలః. 

ప్ర. అ, తేన=వానిచేత, తథా=అట్లు, అభిహతః=కొట్టబడన, స$౫ాఆ, ప్రవగో 

త్తమఃావానరశేష్టు డైన, అతిమహాబలః=గ్ప్పు బలము గల, హనుమాన్ =హను 

మంతుడు, బలేన=బలముతో, ముష్టిమ్=పిడికిలిని, సంవర్తయామాస=బిగించెను. 

తా. వానిచేత ఆ విధముగా కొట్టబడిన వానర(శేష్టుడు, మహాబలశాలీ 

అయిన హనుమంతుడు పిడికిలిని దిగించెను. 14 

మూ. తముద్యమ్య మహాతేజా నికుమ్ఫోర సి వీర్యవాన్, 15 

అభిచిక్షేప వేగేన వేగవాన్ వాయువిక్రమః. 

ప్ర. అ. మహాతేజాః=గొప్ప తేజస్సు గల, వీర్యవాన్ =పరాక్రమవం 

తుడైన, వేగవాన్ =వేగవంతుడైన, వాయువిక్రమః=వాయువువంటి పరాక్రమము 

గల హనుమంతుడు, తమ్=ఆ పిడికిలిని, ఉద్యమ్య=ఎత్తి, వేగేన=వేగముతో, 
నికు మోర సీ=నికుంభుని వక్షస్థలము మీద, అభిచి న్లేప=పడవేసెను. 

తా. గొప్పతేజస్సు, బలము, వేగము, వాయువుతో సమానమైన 

పరాక్రమము గల హనుమంతుడు ఆ పిడికిలి ఎత్తి వేగముగా నికుంభుని 
వకఃసలముమీద పడవేసెను. 15 
యథ 

మూ. తత్ర పుస్పోట వర్మాస్య ప్రసుస్రావ చ శోణితమ్, 
ముషినా తేన సంజజే మేఘే విద్యుదివోత్తితా. 16 

లు cng ని యా 

ప్ర. అ. లేన=ఆ, ముష్టినా= పిడి కిలిచేత, తత్ర=అక్కడ, _అస్య=వీని 

యొక్క, వర్మ=కవచము, పుస్సోట=బద్దలయ్యెను. శోణితం చ=రక్తము కూడ, 

ప్రసుస్రావ్మాసవించెను. మేఘే=మేఘమునందు, విద్యుత్ =మెరుపు, ఉత్ణితా 

ఇవ=లేచినది వలె, సంజజ్జే= ఆయెను. 

తా, ఆ పిడికిలి దెబ్బ చేత అక్కడ ఆ నికుంభుని కవచము |బద్దలైపోయెను. 

రక్తము 'స్రవించెను. ఆ రక్తస్రావము మేఘమునందు మెరుపు పుట్టినట్లుండెను. 

మూ సతు తేన ప్రహారేణ నికుమ్ఫో విచచాల హ, 
స్వస్టశ్సాపి నిజగ్రాహ హనూమన్తం మహాబలమ్. 17 

ప్ర అ. తేన=ఆ, ప్రహారేణ=దెబ్బచేత, సః=ఆ, నికుమ్బః=నికుంభుదు, 

విచచాల హాచలించెను. స్వస్థశ్సాపి= స్వస్తుడై, మహాబలమ్=గొప్పు బలము గల, 
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హనూమన్తమ్ా-హనుమంతుళి, నిజగ్రాహ=పట్టుక్ నెను. 

తా. ఆ దెబ్బకు నికుంభుడు చలించిపోయెను. కొంత సేపటికి స్వస్థుర 

మహాబలశాలియైన హనుమంతుళి పట్టుకొనెను. 1, 

మూ. చుక్రుశుశ్చ తదా సంఖ్యే భీమం లజ్కానివా సిన, 
నికుమ్ఫేనోద్యతం దృష్ట్వా హనూమన్తం మహాబలమ్. 18 

ప్ర. అ. తదా=అప్పుడు, సంఖ్యేయుద్దమునందు, నికుమ్భేనానికుంభుని 

చేత, ఉద్యతమ్= =ఎత్తబడిన, మహాబలమ్=గొప్ప బలము గల, హనూమన్తమ్=హను 

మంతుణి, దృష్టా ప్చూబచి, లజ్కానివా సినః=రాక్షసులు, భీమమ్=భయంకరముగా, 
వ 6 య 

చుక్రుశుః=అరచిరి, 

తా. అప్పుడు యుద్దమునందు మహాబలశాలియైన హనుమంతుణ్ణే 

నికుంభుడు పట్టి ఎత్తుటను చూచి రాక్షసులు ఆనందముతో భయంకరముగా 

అరచిరి. 18 

మూ. స తథా (హియమాణో౭_పి హనుమాంస్తన రక్షసా, 
 ఆజఘానానిలసుతో వఃజకల్సేన ముష్టినా. 19 

ప్ర అ తేన రక్షసా=ఆ రాక్షసునిచేత, తథా=లఅట్లు, (హయ 

మాణః అపి=హరింపబడుచున్నవా డైనను, అనిలసుతః=వాయుప్తుత్రుడైన, హను 

మాన్=హనుమంతుడు, వజకల్సేనావజ్రముతో సమానమైన, ము షినా=పిడికిలిలో, 

ఆజఘాన=క్ టను. 

తా. ఆ రాక్షసుడు ఆ విధముగా తనను పైకెత్తి తీసికొనిపోవుచున్నను 
వాయుపుత్రుడైన హనుమంతుడు ఆతనిని వజము "వంటి పిడికిలితో కొ'ట్టను, 

మూ. ఆత్మానం మోక్షయిత్వాథ కీ తావభ్యవపద్యత, 

హనూమానున్మమాథాశు నికుమృం మారుతాత్మజః. 20 

సై అ. మారుతాత్మ జణావాయుపుత్రుడైన, హనూమాన్ =హనుమంతుడు, 

ఆత్మానమ్=తనను, మోక్షయిత్వాచవిడిపించుకొని, అథాపిమ్మట, క్రితౌ=భూమి. 
యందు, అభ్యపద్యత=పొందెను. ఆశు=శీఘ్రముగా, నికుమ్బమ్= =నికుంభుళ్లో 

_ ఉన్మ్నమాథ=పీడించెను. 

తా. వాయుపుత్రుడైన హనుమంతుడు తనను ఆ నికుంభుని. 
పట్టునుండి విడిపించుకొని, నేలమీద దిగి, వానిని పీడించెను. 20 
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మూ. నిక్షిప్య పరమాయతో నికుమృం నిష్పిే బష చ, 

ఉత్సత్య చాస్య వేగేన పపాతోరసి వేగవాన్. 21 

ప్ర. అ.పరమాయత్తణామిక్కిలి సావధానుడై, నికుమృమ్నికుంభుళ, 

నికి ప్య=నేలమీద పడవేసి, నిష్పిసేష చానలిపివేసెను. వేగేన=వేగముతో, ఉత్పత్య= 

పైకి ఎగిరి, వేగవాన్ =వేగవంతుడై, అస్య=వీనియొక్క, ఉరసి= వక్షస్థలము పైన, 

పపాత=పడెను. 

తా. (ప్రయత్నపూర్వకముగా ఆ నికుంభుళ్లీ (క్రిందికి పడదోసి వానిని 

నలిపీవేసెను. పిదప వేగవంతుడైన ఆ హనుమంతుడు పైకి ఎగిరి వేగముగా 

ఆతని వక్టఃస్థలముమీద పడెను. 21 

మూ. పరిగృహ్య చ బాహుభ్యాం పరివృత్య శిరోధరామ్, 

ఉత్సాటయామాస శిరో భైరవం నదతో మహత్. 22 

ప్ర. అ. బాహుభ్యామ్=బాహువులచే, శిరోధరామ్=కంఠమును, పరిగృహ్య= 

(గ్రహించి, పరివృత్య=మెలికలు తిప్పి, భెరవమ్=భయంకరముగా, నదత=అరచు చున్న 

వానియొక్క, మహత్ = పెద్దదైన, శిరః=గిరస్సును, ఉత్సాటయామాస=పెకలించెను. 

తా. వాని కంఠమును రెండు చేతులతో పట్టి మెలిత్రిప్పి, ఆతడు 

భయంకరముగా అరచుచుండగా వాన పెద్ద శిరస్సును ఊడలా గెను. 22 

మూ. అథ నినదతి సాదితే నికుమ్మే 

పవనసుతేన రణే బభూవ యుద్దమ్, 

దశరథసుతరాక క పేనుసూన్యో 

ర్భ ఏశతరమాగతరో షయోః సుభీమమ్. 23 

ప్ర. అ. అథ=అటు పిమ్మట, నినదతి=అరచుచున్న, నికుమ్మే=నికుంభుడు, 

రణే=యుద్దమునందు, పవనసుతేన=హనుమంతునిచేత, సాదితే=చంపబడినవాడగు 

చుండగా, “భృశతరమ్= =చాల అధికముగా, ఆగతరోషయోః= పొందబడిన కోపము 

గల, దశరథసుతరాక్షసేన్షాసూన్యోః=రామునకు ఖరుని పుత్రుడైన మకరాక్టునకు, 

సుభీమమ్=చాల భయంకరమైన, యుద్దమ్= యుద్దము, బభూవ=ఆయెను. 

తా. బిగ్గరగా అరచుచున్న ఆ నికుంభుళ్లి హనుమంతుడు చంపివేసిన 

పిమ్మట మిక్కిలి కోపావిష్టులైన  రామమకరాక్సులకు చాల భయంకరమైన 

యుద్ధము జరిగెను. 28 

| 
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మూ. వ్య పేతే తు జీవే నికుమృస్య హృష్టా 

వినేదుః ప్రవంగా దిశః సస్వనుశ్చ, 

చచాలేవ 'చోర్వీ పపాతేవ సా ద్యౌ 

ర్సలం రాక్షసానాం భయం చావివేశ. 24 

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకీయే ఆదికావ్యే 
యుద్దకాండే పప్తసప్తతితమః సర్గః, 

ప. అ నికుమృస్య=నికుంభునియొక్క, జీవే= =జీవుడు, వ్య చేతే=దూర 

ముగా పోయినవా డగుచుండగా, ప్రవంగాణావానరులు, హృష్టాణాసంతో షించినవారై, 

వినేదుకాధ్వనిచేసిరి. దిశః=దిక్కులు, సస్వనుః చ=మారుమోగినవి. ఉర్వీ=భూమి, 
చచాలేవ=కదలిపోయినట్టు అయినది. సా=ఆ, ద్యౌః=ఆకాశము, పపాతేవాపడి 
పోయినది. రాక్టసానామ్=రాక్షసులయొక్క, బలమ్=-ేనను, భయమ్=-భయము, 
ఆవివేశ చ=ఆవేశించెను. 

తా. నికుంభుని ప్రాణాలు పోయిన వెంటనే వానరులు సంతోషించుచు 

దిక్కులు మారుమోగునట్లు _ గర్జించిరి. భూమి చలించినట్లయ్యెను. ఆకాశము 
(క్రింద పడిపోయినట్లయ్యెను. రాక్షస సైన్యమును భయము ఆవ హించెను. 

వి, రాబోవు సర్గలోని వృత్తాంతాన్ని వెనుకటి సర్గ చవర సూచించడం 

ఉంటుంది. కాని డెబ్బెతొమ్మిదోసర్లలో వర్గించబోయే రామమకరాక్షయుద్దాన్ని 
ఈ సర్గ చవర సూచించడం సంభావ్యం కాదు. ప్రాచ్యప్రతిలో 23వ శ్లోకం 

పొఠం మరొక విధంగా ఉన్నది. 

“అథ నదతి నిపాతితే నికుమ్ఫే పవనసుతేన తదా రణస్య మధ్యే, 
దశరథసుతవాహినీ సమగ్రా పరమమగాత్సకలా తదా ప్రహర్షమ్” 

నికుంభుళ్లీ హనుమంతుడు చంపివేయగానే రాముని సేన చాలా సంతో 
షించిందని దీని అర్ధం. భుజంగప్రయాతవృత్తంలో రామాయణంలో ప్రప్రథమంగా 

కనబడే ఇరవైనాల్లవ క్లోకం కూడా ఎవరో వేరొకడు ఉత్సాహాతిశయంతో 
చేర్చినట్లు కనబడుతుంది. “జీవుడు తొలగిపోగడం” వంటి మాటలు వాల్మీకి 

ఉపయోగించడు. భావం కూడా అంతంతమాత్రంగానే ఉంది, ఈ శోకం 

ప్రాచ్యప్రతిలో లేదు. 24 

“బాలానందిని” అను ఢీమ్మద్రామాయణాం ధ్ర వ్యాఖ్యానమునందు 

యుద్దకాండలో డెబ్బదియేడవ సర్గ సమాప్తము. 
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మూ. నికుమ్మం నిహతం శ్రుత్వా కుమృం చ వినిపాతితమ్, 

రావణః పరమామర్డీ ప్రజజ్యాలానలో యథా. 1 

ప్ర. అ. నికుమృమ్=నికుంభుళ్లి, నిహతమ్=చంపబడినవానినిగా, కుమ్ఫం 

చాకుంభుళ్లీ కూడ, వినిపాతితమ్=పడగొట్టబడినవానినిగా, శ్రుత్వా=విని, రావణః= 
రావణుడు, పరమామర్షి=చాల కోపము గలవాడై, అనలో యథా=అగ్నివలి, 

'ప్రజజ్యాలామండప డెను. 

తా. నికుంభుడు, కుంభుడు చంపబడినా రని విని రావణుడు చాల 

కోపముతో అగ్నివలె మండిపడెను. 1 

మూ. వైర్ఫతః క్రోధశోకాభ్యాం ద్యాభ్యాం తు పరిమూర్చితః, 

ఖరపుత్రం విశాలాక్షం మకరాక్షమచోదయత్. 2 

ప్ర. అ. నైరృతఃరావణుడు, (కోధశోకాభ్యామ్=కోపముతోను శోకముతోను, 

ద్వాభ్యామ=రెండింటితోను, పరిమూర్చితః=ఆవహించబడినవాడై, విశాలాక్షమ్=విశా 
లములైన నేత్రములు గల, ఖరపుత్రమ్: =ఖరుని పుత్రుడైన, మకరాక్షమ్= మకరాక్సుల్లో, 

అచోదయత్= పేరే పించెను. 

తా. రావణుడు (క్రోధశోకములు రెండింటితో నిండినవాడై విశాలములైన 
న్మేత్రములుగల, ఖరపుత్రుడైన _ముకరాక్షుణ్ణి (పేరేపించెను. 2 

మూ. గచ్చ పుత్ర మయాజ్ఞప్తో బలేనాభిసమన్వితః, 
రాఘవం లక్ష్మణం చైవ జహి తౌ సవనౌకసా. 3 

ప్ర అ. పుత్ర=పుతుడా | మయా=నాచేత, ఆజ్ఞప్తకాఆజ్ఞా పఏంపబడినావు. 

బలేన= సేనతో, అభిసమన్వితః=కూడినవాడవై, గచ్చ=వెళ్లుము. _సవనౌకసౌ=వా 

నరులతో కూడిన, తౌ=ఆ, రాఘవమ్=రాముణీ, లక కాం చైవైలక్ష ణుణ్ణి, 
£3 CA దు ఈం pa 

జ హి=చంపుము. 

తా. పుత్రా ! నేను ఆజ్ఞాపించుచున్నాను. నీవు సైన్యమును 
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తీసికొని వెళ్ళుము. ఆ రామలక్ష్మణులను, వానరులను చంపుము. శి 

మూ. రావణస్య వచః శ్రుత్వా శూరమానీ ఖరాత్మజః, 
' ॥ 4 బాఢమిత్య(బ్రవీద్ద ఎష్తో మకరాక్షో నిశాచరమ్ 

ప్ర. అ. శూరమానీ=శూరుడ నను అభిమానము గల, ఖరాత్మ జఃక౯ఖరుని 

పుత్రుడైన, మకరాక్షఃామకరాక్షుడు, రావణస్య=రావణునియొక్క,  వచఃావచన 
మును, శ్రుత్వా=విని, హృష్టణాసంతో షించినవాడై, నిశాచరమ్= రావణుని గూర్చి, 
బాఢమ్ ఇతి= 'తప్పకి అని, అ(బవీత్ =పలికెను. 

ఛా. గొప్పు శూరుడను అను అహంకారము గల, ఖరుని పుత్రుడైన 

ఆ మకరాక్సడు రావణుని మాటలు విని సంతోషించుచు, 'తప్పక అట్లు 
చేసెదను అని పలికెను. 4 

మూ. సో౬భివాద్య దశగ్రీవ కృత్యా చాపి ప్రదక్షిణము, 
అ అగ ర్ నిర్ణగామ గృహాచ్చు భ్రాద్రావణస్యాజ్ఞయా బలీ. 

ప్ర అ. బలీ=బలము గల, సఃఅతడు, దశగీవమ్=రావణుణ్ణి, 
అభివాద్య=నమస్కరించి, ప్రదక్షిణం కృత్వా చాపి=ప్రదక్షిణము కూడ చేసి, 

' రావణస్య=రావణునియొక్క, ఆజ్ఞయా=ఆజ్ఞచేత, శుభాత్ =శుభమైన, గృహాత్=గృ 
_ హమునుండి, నిర్ణగామాబయలుదేరెను. 

: తా. బలశాలియైన ఆ మకరాక్టుడు రావణునకు (పదక్రి అపూర్వ కముగా 

అభివాదనము చేసి, రావణాజ్జచేత శుభ్రమైన ఇంటినుండి బయలుదేరెను. 5 
మూ. సమీపస్ట్రం బలాధ్యక్షం ఖరప్పుత్రో ౬ బ్రవీద్వచః, 

రథమానీయతాం తూర్ణం వైన్యం త్యానియతాం త్వరాత్. 6 

ప్ర. అ. ఖరప్పుతః= =ఖరుని పుత్రుడు, సమీప స్థమ్=సమీపమునం 

_ దున్న, బలాధ్యక్షమ్= సేనాధ్యక్షుని గూర్చి, వచణావచనమును, 'అబవీత్= =ప్రలికెను. 
తూర్ణమ్= శీఘ్రముగా, రథమ్=రథము, ఆనీయతామ్=తీ సీకొని రాబడుగాక. 

పైన్యమ్= మోము, త్వరాత్ = తొందరగా, ఆనీయతామ్ =తీ సికొనిరాబడుగాక. 

తా. _మకరాక్షుడు. దగ్గరనున్న శినానాయకునితో ఇట్లు పలికెను. - 
“నా రథమును, "సైన్యమును తొందరగా రప్పించుము”. 6 

మూ. తస్య తద్వచనం శ్రుత్వా బలాధ్యక్షో నిశాచరః, 
అన్య ... స్యన్దనం చ బలం చైవ సమీపం ప్రత్యపాదయత్. 7 
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ప్ర. అ. తస్య=వానియొక్క, తత్ వచనమ్= ఆ వచనమును, (శుత్యా౭విని, 

బలాధ్యక్షః= సనా ధ్యక్షు డైన, నిశాచరణారాక్షసుడు, స్యన్దనం చ=రథమును, బలం 

 చైవ= సైన్యమును, సమీపమ్=సమీపమును, ప్రత్యపాదయత్ =పొందించెను. 

తా. ఆతని మాట విని సనానాయకుడైన రాక్షసుడు రథమును, 

సైన్యమును ఆతని సమీపమునకు తీసికొని వచ్చెను. 7 

మూ. ప్రదక్షణం రథం కృత్వా సమాహూయ నిశాచరః, 

సూతం సంచోదయామాస శీఘ్రం వై రథ మావహం. రి 

ప్ర. అ. నిశాచరణామకరాక్షుడు, రథమ్=రథమును, ప్రదక్షిణం కృత్వా 

ప్రదక్షిణముచేసి, సూతమ్=సారథిని, సమాహూయ= పిలచి, రథమ్=రథమును, 

శీఘ్రమ్ =శీ ఘ్రముగా, ఆవహ=తోలుము అని, సంచోదయామాస= పేరే పించెను. 

తా. మకరాక్స్షుడు రథమునకు ప్రదక్షిణము చెసి ఎక్కి సారథిని 
ల య 

సంబోధించి “రథమును శీఘ్రముగా నడుపుము అని ఆజ్ఞాపించెను. 8 

మూ. అథ తాన్ రాక్షసాన్ సర్వాన్ మకరాక్షో ౬ బ్రవీదిదమ్, 

యూయం సర్వే ప్రయుధ్యధ్యం పురస్తాన్మమ రాక్షసాః. 9 

ప్ర. అ. అథ=అటుపిమ్మట, _ముకరాక్షఃణమకరాక్టుడు, తాన్=ఆ, 

సర్వాన్ =సమస్త మైన, రాక్షసాన్ =రాక్షసులను గూర్చి; ఇదమ్=ఈ వాక్యమును, 

అ(బవీత్ =పలికెను. రాక్షసాః=రాక్షసులారా ! యూయమ్=మీరు, సర్వే=అందరు, 

మమ=నాయొక్క, పురస్తాత్ =ఎదుట, ప్రయుధ్యధ్వమ్=యుద్రము చెయ్యండి. 

తా. పిమ్మట మకరాక్సడు ఆ రాక్షసులందరితో ఇట్లు పలికెను. 

“రాక్షసులారా ! మీరందరు నా సమక్షమున యుద్దము చేయుడు”. 9 

మూ. అహం రాక్షసరాజేన రావణేన మహాత్మనా, 

ఆజ్ఞప్తః సమరే హన్తుం తావుభౌ రామలక్ష్మణౌ. 10 

ప్ర. అ. అహమ్=నేను, రాక్షసరాజేన=రాక్షసరాజైన, మహాత్మ నా౭మహాత్ము 

డైన, రావణేన=రావణునిచేత, సమరే=యుద్దమునందు, తౌ=ఆ, రామలక్ష 1 ణౌ=రా 

మలక్ష్మణులను, ఉభౌ=ఇద్దరినీ, హన్తుమాచంపుటకు, ఆజ్ఞప్తః=ఆజ్ఞాపించబడితిని. 

తా. యుద్దమునందు ఆ రామలక్ష్మణులను ఇద్దరిని చంపవలె నని 

రాక్షసరాజు, మహాత్ముడు అయిన రావణుడు నాకు ఆజ్ఞ ఇచ్చినాడు. 10 
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మూ. అద్య రామం వధిష్యామి లక్ష్మణం చ నిశాచరాః, 

శాఖామృగం చ సుగ్రీవం వానరాంశ్చ శరోత్తమైః. కై 
లో ప్ర. అ. నిశాచరాజరాక్షసులారా ! అద్య=నేడు, రామమ్ =రాముళ్లి, 

లక్ష్మణం చాలక్ష్మణుళ్లి, శాఖామృగమ్=వానరుడైన, సుగ్రీవం చాసు గ్రీవుణ్ణి, 

వానరాన్ చావానరులను, శరోత్త మై, శేష్టములైన బాణములచేత, వధిష్యామి= 
చంపగలను. 

తా. రాకసులారా ! నేడు రామలక శ్రణులను, సుగ్రీవుళ్లి, ఇతర 
యయ యి 

వానరులను (శేష్ణములైన బాణాలచేత చంపివేయగలను. on 

మూ, అద్య శూలనిపాతైశ్చ వానరాణాం వముహాచమూమ్, 

ప్రద హిష్యామి సంప్రాప్తాం శే న్హనమివానల:, కేటి 

ప్ర. అ. అద్య=ఇప్పుడు, సంప్రాప్తామ్=వచ్చి ఉన్న, వానరాణామ్=వానరు 
_లయొక్క, మహాచమూమ్= మహాసేనను, అనలః=అగ్ని, శుశే న్లనమివ=ఎండిన 
కట్టను వలె, శూలనిపాతైజశూలపాతములచేత, (పదహిష్యామి= కాల్చగలను. టె nk | 

తా. ఇప్పుడు ఇక్కడికి వచ్చిన వానర సైన్యమును, అగ్ని ఎండిన 

కట్టలను దహించినట్లు శూలపాతములచేత _ కాల్సివేయగలను. 2 

మూ. మకరాక్షస్య తచ్చుత్వా వచనం తే నిశాచరాః, 
సర్వే నావాయుధోపేతా బలవన్తః సమాహితాః. 13 

ప్ర, అ. మకరాక్షస్యామకరాక్టునియొక్క, తత్=ఆ, వచనమ్=వచనమును, 

(శ్రుత్వాావిని బలవన్తణాబలవంతులైన, తే=ఆ, నిశాచరాః=రాక్షసులు, సర్వే=అం 
దరూ, నానాయుధోపేతాః=అ నేకవిధము లైన ఆయుధములతో కూడినవార్తి, 
సమా హితాణసావధానచిత్తు లైరి. 

తా. మకరాక్షుని మాటలు విని ఆ బలశాలులైన రాక్షసులందరూ 

అనేకవిధములైన ఆయుధములు ధరించి సావధానచిత్తులై ఉండిరి. కై 
మూ. తే కామరూపిణః unl దంష్ట్ర ణః పీజలేక్షణాః 

ran ఈ ౧ లు 

మాతజ్నా ఇవ నర్హన్హా ధ్వస్త కేశా భయావహాః. 14 

పరివార్య మహాకాయా మహాకాయం ఖరాత్మ జమ్, | 
: అభిజఘ్నుస్తతో హృష్టాశ్చాలయన్తో నభస్తలమ్. కర. 

ప్ర అ.. కామరూపిణః= స్వేచ్చారూపము గలవారు, మ్రూరాఃాక్రూరులు, 
దంష్ట్ర ణణాకోరలు గలవారు, పిబ్గలేక్షణా౭=పచ్చని కళ్లు గలవారు, ధ్వస్త కేశాః= 
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ఊడిపోయిన కేశములు గలవారు, భయావహా=భయము _ కలిగించువారు, 

మహాకాయాః= పెద్ద దేహములు గలవారు అయిన, తే=రాక్షసులు, తతః=అటు పిమ్మట, 

మాతజ్ల్ఞాః ఇవాఏనుగులువలె, నర్పన్తణాఅరచుచు, మహాకాయమ్= పెద్ద శరీరముగల, 

ఖరాత్మ జమ్=మకరాక్స్లు ణి, పరివార్య=చుట్లి నిలబడి, హృష్టాః=సంతో షించినవారె, 
ore 6 లు యా 

నభస్తలమ్=ఆకాశమును, చాలయన్తణాకదల్బుచు, అభిజఘ్నుః=వాద్యములను కొట్టిరి 

((మోగించిరి.) 

తా, (కూరులైన ఆ రాక్షసులు కోరలతోను, పచ్చని కళ్ళతోను, 

ఊడిపోయిన జుట్టు ముడులతోను భయంకరులుగా ఉండిరి. స్వేచ్చానుసారము 

రూపము ధరించ గలిగిన పెద్ద శరీరములు గల ఆ రాక్షసులు, పెద్ద శరీరము 

గల ఆ మకరాక్షుని చుట్టూ చేరి సంతోషముతో ఆకాశము చలించిపోవునట్లు 

వాద్యములు (మోగించిరి. 14-15 

మూ. శద్రభేరీసహపాణామాహతానాం సమన్తతః, 

న్వైలితాస్పోటితానాం చ తత్ర శబ్లో మహానభూత్. 16 

ప్ర. అ. తతాఅక్కడ, ఆహతానామ్= కొట్టబడిన, శజ్ఞ భేరీసహ స్రాణామ్= 

శంఖములయొక్క, భేరులయొక్క సహస్రములయొక్క, క్ష్వేలితాస్పోటితానాం 

చై సింహనాదములయొక్క జబ్బలు చరచుటయొక్క, మహాన్ = =గొప్పు శబ్దజాశ 

బ్రము, సమన్తతః=అంతటా, .అభూత్ =ఆయెను. 

తా, అక్కడ (మోగించిన వేలకొలది శంఖముల, భేరులధ్వని, 

సింహనాదముల ధ్వని, జబ్బలు చరిచిన ధ్వని అంతటా చాల అధికముగా 

వ్యాపించెను. 16 

మూ. ప్రభ్రష్టో౭ థ కరాత్తస్య ప్రతోదః సారథిస్తదా, 
పపాత సహసా దైవాద్ద ఎజస్తస్య తు రక్షసః. 17 

ప్ర. అ. అథాఅటుపిమ్మట, తదా=అప్పుడు, తస్య=ఆ, సారథేః=సా 

రథియొక్క, కరాత్=హస్తమునుండి, (ప్రతోదణాకొరడా, ప్రభ్రష్టాజారిపోయినది. 

తస్య రక్షసఃాలఆ రాక్షసునియొక్క, ధ్వజణాధ్వజము, సహసా=వెంటనే, దైవాత్ = 

_ దైవమువలన, పపాతాపడిపోయెను. 

తా. అప్పుడు ఆ సారథి చేతినుండి కొరడా జారిపోయెను. 

దైవవశముచేత ఆ రాక్షసుని ధ్వజము హటాత్తుగా (క్రింద పడిపోయెను. 17 

మూ. తస్య తే రథసంయుకా హయా .విక్రమవర్ణితాః, . 

చరణైరాకులైర్గత్యా దీనాః సాస్రముఖా యయుః. 18 
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ప్రై అ. తస్య=వానియొక్క, రథసంయుక్సాణ=రథమునకు కట్టబడి; 

' తే=ఆ్క హయాజాగుట్టములు, విక్రమవర్షితాఃశక్తి హీనములై, ఆకులై=వ్యాకులమై! 

_ చరణై=పాదాలతో, గత్వా౭నడచి, దీనాః=దినములై, సాస్రముఖాజాకన్నీళ్ళతో కూడి, 

ముఖములు గలవై, యయుః=వెళ్ళినవి. 

తా. ఆతని రథానికి కట్టిన గుజ్జములు నడిచే శక్తి లేక తొట్రుపడుచున్గ 

పాదాలతో నడచుచు, కన్నీళ్ళు కార్చుచు దీనములై వెళ్ళినవి. i 

మూ. (ప్రవాతి పవనస్తస్మీన్ సపాంసుః ఖరదారుణః, 
. ఒం ఇట త . Q 

నిర్యాణే తస్య రౌద్రస్య మకరాక్షస్య దుర్మలేః. 1 

ప్ర. అ. రౌద్రస్య=భయంకరుడు, దుర్మతేజాచెడ్డ బుద్దిగలవాడు అయిన, 

తస్య మకరాక్షస్య=ఆ మకరాక్షునియొక్క, తస్మిన్ నిర్యాణే=ఆ ప్రయాణసమయ 

మునందు, సపాంసుణాపరాగముతో కూడిన, ఖరదారుణణతీవ్రము దారుణము 

అయిన, పవనః=వాయువు, ప్రవాతి=అధికముగా వీచెను. 

తా. భయంకరుడు, దుర్భుద్దీ అయిన ఆ మకరాక్ష్టుడు బయలుదేరు 

సమయమునందు పరాగముతో నిండి త్రీవముగాను భయంకరముగాను ఉన్న 

గాలి వీచెను.. 1 

మూ. తాని దృష్ట్వా నిమిత్తాని రాక్షసా వీర్యవత్తమాః 
అచిన్త్య నిర్గతాః సర్వే యత్ర తౌ రామలక్ష్మణౌ. 20 

ప్ర. అ. వీర్యవత్తమాః=అధికమైన పరాక్రమము గల, రాక్షసాణరాక్షసులు, 

సర్వే=అందరు, తాని=ఆ, నిమిత్తానిశమునములను, దృష్ట్వా2చూచి, అచిన్త్య= 

లెక్కచేయక, తౌ=ఆ, రామలక్ష్మణా=రామలక్ష్మణులు, య్మత్రైఎక్కడ. ఉన్నారో 

అక్కడికి, నిర్ణతాణబయలుదేరిరి. 

తౌ. గొప్పు పరాక్రమము గల ఆ రాక్షసు లందరూ ఆ శకునములను 
9 ఈ. వం ప ౨20 చూచి కూడ లెక్క చేయక ఆ రామలక్ష్మణులున్న ప్రదేశమునకు వెళ్ళిరి. 

మూ. ఘనగజమ హిషాజ్ఞతుల్యవర్షాః 
: పడ్డ అధ్య సగ! 4 త © సమరముఖేష్వసకృద్గదా ఎభిన్నాః 

_ అహమహమితి యుద్దకౌశలాస్తే . 
రజనిచరాః పరిబభముర్నదన్త: ౨ 

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకీయే ఆదికావ్యే 

.._యుద్ధకాండే అష్టపపష్పతితమః సర్గః 
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ప్ర అ. ఘనగజమ హిషాబ్గతుల్యవర్ణాణ= మేఘములతోను, ఏనుగుల 

శరీరములతోనూ, దున్నపోతుల శరీరములతోను సమానమైన రంగు గల, 

సమరముఖేషూయుద్దాగ్రములందు, అసకృత్ =అ నేకపర్యాయములు, గదా సిభిన్నాః= 

గదలచేతను, కత్తులచేతను భేదించబడిన, యుద్ధకౌశలాః౭యుద్ధమునందు నేర్పుగల, 

తే రజనిచరాః=ఆ రాక్షసులు, నదన్తః=ధ్యని చేయుచున్నవారై, అహమ్ అహమ్ 

ఇతి=నేను నేను అని, పరిబభముకాతిరిగిరి. 

తౌ. యుద్ధములో నేర్చు గల ఆ రాక్షసుల శరీరవర్ణము మేఘవర్గము 

వలె, గజమహిషముల శరీరవర్ణము వలె ఉండెను. వాళ్ళ శరీరములు అనేక 

పర్యాయములు యుద్దములలో గదలచేతను, ఖడ్గములచేతను భేదించబడెను. అట్టి 

రాక్షసులు నేను ముందు, నేను ముందు) అనుచు యుద్ధభూమిలో తిరిగిరి.21 

“బాలానందిని"” అను శ్రీమదామాయణాంధవ్యాఖ్యానమునందు 
యుద్దకాండలో డెబ్బది ఎనిమిదవ సర్గ నమాప్తము. 



అథ నవసప్తతితమః సర్గః 

[రాముడు మకరాక్టుణ్ణో చంవులు./ 

మూ. నిర్గతం మకరాక్షం తే దృష్టా $ వానరపుంగవాః, 

ఆప్లుత్య సహసా సర్వ యోద్దుకామా వ్యవస్థితాః. | 

ప్ర. అ. సర్వే=సమస్త మైన, లే=ఆ, వానరపుంగవాః=వానర(శేష్టులు, 

ర్గతమాబయలు వెడలిన, మకరాక్షమ్=మకరాక్టుళ్లి, దృష్టా $=చూచి, ఆప్లుత్య=ఎగిరి, 

యోద్దుకామాఃణయుద్దము చేయుటకు కోరిక గలవారై, అవస్థితాః=ఉండిరి. 

తొ. ఆ వానర్యశేష్టు లందరూ బయలుదేరి వచ్చిన మకరాక్టుళ్ణి 
చూచి, యుద్ధము చేయవలె నను కోరికతో ఎగిరి వచ్చి నిలచి ఉండిరి. 1 

మూ. తతః ప్రవృత్తం సుమహత్తద్యుద్దం రోమహర్షణమ్, 
విశాచరైః స్టవంగానాం దేవానాం దానవైరివ. 2 

ర ఆ.  తతణాలటు పిమ్మట, ప్లవంగానామ్=వానరులకు, నిశా 
చరణారాక్షసులతో, దేవానామ్=దేవతలకు, దానవైరివ=దానవులతో వలె, తత్ =ఆ, 

బుబొత=చాల గొప్పదైన, లోమహర్షణమ్=రోమాంచజనకమైన, యుద్దమ్= 
యుద్ధము, ప్రవృత్తమ్=జరిగినది. 

తా. పిమ్మట వానరులకు రాక్షసులతో, దేవతలకు దానవులతో 
నట్టు రోమాంచమును కలిగించు చాల గొప్ప యుద్ధము జరిగెను. 2 

ఎనిశాచరాః. 3 

ప్ర ఆ. తదా=అప్పుడు, కపీనిశాచరాః=వానరులు, రాక్షసులు, వృక్షశూలని 
పాత చావృక్షములను శూలములను విసరుటచేతను, గదాపరిఘపాత నైక=గదలను 

ఎటచేతను, అన్యోన్యమ్ =పరస్పరము, మర్తయన్తి స్మ =మరద్రించిరి, 

రాక్షసులూ కూడ వృక్షములను శూలములను 
అము పరిఘలను (పయోగించుచు ఒకరి నొకరు మర్తించిరి. 3 



మూ. శక్తిఖడ్గగదాకున్తెన్తోమరైశ్స నిశాచరాః, 
పట్టి శైరి శైర్ఫిన్తిపాలేశ్చ టంలో? సమన్తతః. 4 

పాశముద్గరదట్జైశ్చ నిర్హా తైశ్చాపరైస్తథా, 

కదనం కపిసిక్హానాలో చక్రుస్తే స రజనీచరాః. 5 

చలా 

ప్ర అ రజనీచరాః=రాత్రియందు సంచరించు, తే నిశాచరాః=ఆ 

రాక్షసులు, శక్తిఖడ్గగదాకు న్తెకాశక్షులచేత, ఖడ్గములచేత, గదలచేత, కుంతములచేత, 

తోమరైశ్చ=తోమరములచేత, పట్టిశైణాపట్టిశములచేత, భిన్దిపా లైశ్చ=భిందిపాలముల 
చేత, బాణపాతైః= బాణములను “వేయుటచేత, పాశముద్దరదణెః చ=పాశములచేత 

ముద్గరములచేత దండములచేత, నిర్ణాతైః= =శ్రేలుడుద్వనులో చేయు యంత్రము 

లచేత, తథా=మరియు, అన్యెశ్చ= ఇతర్ "ఆయుధములిచేత, సమన్త్నతః=అంతటా, 

కపిసింహానామ్= =వానర శేషులయొక్క, కదనమ్= హింసను, చక్రుకాచే సిరి. 

తా. రాత్రులందు సంచరించు ఆ రాక్షసులు శక్తి -ఖడ్గ-గదా-కుం 

తములను, తోమరములను, పట్టిశములను, భిందిపాలములను, బాణములను 

పొశ-ముద్గర-దండములను, (పైలుడు ధ్వనులను పుట్టించు యంత్రములను, 

ఇతర ఆయుధములను ప్రయోగించి వానర శేష్ళులను అంతటా హింసించిరి. 4,5 

మూ. బాణౌురర్తితాశ్చా పి ఖరపుత్రేణ వానరాః, 

సం(భాన్రమనసః సర్వే దుద్రువుర్భయ పీడితాః 6 

ప్ర అం అరపుల్రేణామకరాక్సృని చెత, బాణా ఘైః౭బాణసముదాయ 

ములచేత, _ అర్షితాః= పీడించబడిన, సర్వే= సమస్తమైన, డవానరాజావానరులు, 

సం బ్రాన్తమనసః= భాంతి చెందిన మనస్సులు. గలవారై, భయ పీడితాః= భయము 

చేత పీడించబడినవారై, దుద్రువుః=పారిపోయిరి. 

తొ ఆ మకరాక్షుడు బాణసముదాయములను ప్రయోగించి పీడింపగా 

ఆ వొనరు లందరు భ్రాంతి చెందిన మనస్సులతో, భయపీడితులై పారిపోయిరి. 

మా వా 

నేదుస్తై సింహవద్దప్తా రాక్షసా జితకాగినః. 7 
డం 

మూ. తొన్ దృష్టా SS రాక్షసాః సర్వే ద్రవమాణాన్ వనౌకసః, 

ప్ర. అం సర్వే=సమస్త మైన, రాక్షసాః =రాక్షసులు, తాన్ =ఆ, (దవమా 

ణాన్ =పారిపోవుచున్న, వనౌకసః=వానరులను, దృష్టా స్చచూచి, నేదుః=ధ్వనిచేసిరి. 

తే=ఆ, రాక్షనాః=రాక్షసులు, సింహవత్ = సింహములవలె, దృప్మాఃాగర్వించినవార్ర, 

జితకాశిన=జయముచేత (ప్రకాశించుచున్నవారు అయిరి. 

శ 
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తా. పారిపోవుచున్న ఆ వానరులను చూచి సింహముల వలె గర్వించిన 

ఆ రాక్షసులు జయముతో ప్రకాశించుచు ధ్వనులు చేసిరి. 7 

మూ. విద్రవత్సు తదా తేషు వానరేషు సమన్తతః, 
రామస్తాన్యారయమాయాస శరవర్షణ రాక్షసాన్. 8 

ప్ర. అ. తదా=అప్పుడు, తేషు=ఆ, వానరేషు=వానరులు, సమన్తతః=అం 

తటా, విద్రవత్సు=పారిపోవుచుండగా, రామః=రాముడు, శరవర్దేణాబాణవర్షముచేత, 

తాన్=ఆ, రాక్ష సాన్ =రాక్షసులను, వారయామాసావారించెను. 

తా. అప్పుడు ఆ వానరులు నలుమూలలకు పారిపోవుచుండగా రాముడు 

బాణవర్షము కురిపించి రాక్షసులను ముందుకు రాకుండ అడ్డగించెను. 8 

మూ. వారితాన్ రాక్షసాన్ దృష్టా | మకరాకో నిశాచరః, 
a డం (Ss 

కోపానలసమావిష్టో వచనం చెదమబవీత్. 9 

ప్ర. అ. వారితాన్ =అడ్డగింపబడిన, రాక్షసాన్ =రాక్షసులను, దృష్టా $= 

చూచి, నిశాచరః=రాక్షసుడైన, మకరాక్ష్మ్య= మకరాక్సుడు, కోపానలసమావిష్టఃా =క్రోపా 
గ్నీతో కూడినవాడై, ఇదమ్= ఈ, వచనం చావచనమును కూడ, అబవీత్= =పలి'కెను, 

తా. రాము డా విధముగ రాక్షసులను అడ్డుకొనుట చూచి మకరాక్సుడు 

కోపముతో మండిపడుచు ఇట్లు పలికెను. ౦ 

మూ. తిష్ట రావు మయా నార్హం ద్వన్త ప్రయుద్దం భవిష్యతి, 

త్యాజయిష్యాూమి తే ప్రాణాన్ ధనుర్ముక్షః శెతైః శరైః. 10 

ప్ర. అ. రామారామా! తిష్ట=నిలబడుము. మయా సార్హమ్=నాతో 

కూడ, ద్వన్ద వ్రయుద్దమ్= ద్వస్త ఎయుద్రము, భవిష్యతి= కాగలదు. ధనుర్ము క్రై 

ధనస్సుచేత విడవబడిన, శితైఃజవాడియైన, కనగా బాణములచెత త్రేడా నీయొక్క, 
ప్రాణాన్ = (ప్రాణములను, త్యాజయిష్యామి= =విడి పింపచేసె 

తా. రామా! నిలబడుము. మనకిద్దరికీ మధ్య ద్వంద్వయుద్దము 
జరుగగలదు. ధనస్సునుండి విడువబడిన బాణములచేత నీ ప్రాణాలను తొలగిం 

పజేయగలను. 10 

మూ. యత్తదా దణ్జకారణ్యే పితరం హతవాన్మమ, . 
తదగ్రతః స్వకర్మస్థం దృష్ట్వా రోషో౭_భివర్రతే. oan 

ప్ర. అ. తదా=అప్పుడు, దణ్డకారణ్యే= =దండకారణ్యమునందు, మమః=నొ 
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యొక్క, పితరమ్=తండ్రిని, యత్=ఏ _కారణమువలన, హతవాన్ =చంపినావో, 

తత్=ఆ కారణమువలన, స్వకర్మస్టమ్తన (రాక్షససంహార మను) పనియం 

దున్న నిన్ను, అ(గ్రతఃఎదుట, దృష్టా వెచూచి, రోషః=కోపము, అభివర్తతే=వద్ధి 

పొందుచున్నది. 

తా. నీవు ఆనాడు దండకారణ్యములో నా తండ్రిని చంపినావు. 

అందుచే అట్టి రాక్షససంహారకర్మ చేయుటకై _నిలచియున్న నిన్ను ఎదుట 
చూడగానే నా కోపము ఎక్కువగుచున్నది. 

వి. “స్వకర్మస్థమ్” అను దానికి “తన పనిలో అనగా కాతధర్మ మునందు 

ఉన్నవాడవు” అని, లేదా “నా తండ్రి ఎట్లు నీకు వధ్యుడైనాడో అట్ల నీవు నాకు 
వధ్యుడవుగా ఉన్నవాడవు” అని లేదా (సు+అకర్మ స్థమ్=)చాల చెడ్డ పనిచే సిన 

వాడవు అని వ్యాఖ్యాతలు అర్థముచె ప్పినారు. కాని-*అనాగసం స్వకర్మస్థం 

స్మృత్వా కోపో౬_ తివర్హతే” అను ప్రాచ్యపాఠములో అర్థము స్పష్టముగా ఉన్నది. 

“ఏ అపరాధమూ లేని, తన పని తాను చేసుకొనుచున్న నా తండ్రిని చంపుట 

స్మరించగానే కోపము పెరిగిపోవుచున్నది” అని ఆ పాఠములో భావము. 1 

మూ. దహ్యాన్తే భృశమజ్ఞాని దురాత్మన్మమ రాఘవ, 
యన్మయాసి న దృష్టస్త్యం తస్మిన్ కాలే మహావనే, 12 

ప్ర అ. దురాత్మన్ =దుష్టబుద్ధిగలవాడా! రాఘవ=రామా! తస్మిన్ 

కాలే=ఆ కాలమునందు, త్వమ్=నీవు, మయా=నాచేత, మహావనే=మహావనము 

నందు, యత్ =ఏ కారణమువలన, న దృష్టః అసిచూడబడలేదో, అందువలన, 

మమానాయొక్క, అజ్ఞానిఅవయవములు, భృశమ్=మిక్కిలి, దహ్యన్తే=కాల్సి వేయ 

బడుచున్నవి. 

తా. దురాత్ముడవైన రామా! ఆ కాలమునందు నీవు ఆ మహావనమునందు 

నా కంటబడలేదే అని నా అవయవములు మండిపోవుచున్నవి. 12 

మూ. దిష్ట్యైసి దర్శనం రాను మమ త్వం ప్రాప్తవానిహ, 
9 ఇల త అలెన్ ల 

కాంక్రితోఒసి కుధార్తస్య నంహాో స్యవేతరో మృగః, 13 

ప్ర అ. రామరామ! దిష్ట్రా=దైవవశముచేత, త్వమ్=నీవు, 

ఇహ=ఇక్కడ, మమానా యొక్క, దర్శనమ్దృష్టిని, (పాష్పవాన్ =పొందినావు. 

క్షుధార్తస్య=ఆకలిచేత పీడింపబడిన, సింహస్య= సింహమునకు, ఇతరణాఇతరమైన, 
మృగః ఇవామృగము వలి, కాంక్ష తణాకోరబడినవాడవు, అ సి=ఆఅయి ఉన్నావు. 

తా. రామా! దైవవశముచేత నీవు ఇక్కడ నాకంట బడినావు. 
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ఆకలిగొన్న సింహము మృగమును _ వెదకుచున్నట్లు నేను వెదకుచుంటిని. 13 

మూ. అద్య మద్చాణనేగేన పతరాడ్విషయం గతః, 

యే త్వయా నిహతాః శూరాః సహ తైశ్చ వసిష్యసి. 14 

ప్ర అం అద్య =ఇప్పుడు, మద్చాణ వే గన=నా బాణముల  వేగముచేత, 

(గ్రేతరాడ్విషయమ్=యమలోకమును_ గూర్చి, గతజావెళ్లినవాడవై, తృ్యయా=నీచేత, 

యే=ఏ, శూరాః=శూరులు, నిహతాః=చంపబడిరో, తైః సహ=వాళ్లతో కూడ, 

వసిష్యసి చానివ సించగలవు. 

తా. ఇపుడు నా బాణాల వేగముచేత యమలోకమునకు వెళ్లి పూర్వము 

నీవు చంపిన శూరులతో కూడ అక్కడ నివసించగలవు. [త్వ 

మూ. బహునాత్ర కిముక్తేన శృణు రామ వచో మమ, . 

పశ్యన్తు సకలా లోకాస్త్వాం మాం చైవ రణాజిరే. 15 

ప్ర అ రామ=రామా! అత్ర=ఈ విషయమునందు, బహునా=అధి 

కమైన, ఉక్తేన=చెపుటచేత, కిమ్=ఏమి ప్రయోజనము? మమ=నాయొక్క, 

వచఃావచనమును, శృణు=వినుము. _ సకలాజసమస్తమైన, లోకాజాలోకములు, 

రణాజిరే=యుద్దభూమియందు, త్వామ్=నిన్ను, మాం చైవ=నన్నూ, పశ్యన్తు=చూ 

చెదరుగాక 

తా. రామా! ఈ విషయమునందు చాలా చెప్పి ఏమి ప్రయోజనము? 

నా మాట వినుము. సమస్తలోకములూ కూడ యుద్రభూమియందు నిశ్న 

నన్నూ చూచెదరు గాక. 15 

మూ. అస్తైర్యా గదయా వాపి బాహుభ్యాం వా రణాజిరే, 
స 

అభ్యస్తం యేన వా రామ వర్తతాం తేన వా మృధము. 16 

ప్ర. అ. రామారామా! అక్ థైర్యా=అస్త్రములచేతనైనా, గదయా వాపి=గ 

దచేతనైనా, యేనాదేనిచేత, అభ్యస్తమ్=అభ్య సించబడినదో, తేన వా=దానిచేతనైనా, 

రణాజిరేయుద్దభూమియందు, మృధమ్=యుద్దము, వర్తతామ=ప్రవర్తించుగాక, 

తా. రామా! మన మిద్దరమూ యుద్దరంగములో అస్త్రములచేత గాని, 
డా 

బాహువులచేత గాని, లేదా నీవు _ దేనితో అభ్యసించినావో దానిచేత గాని. 
యుద్దము చేసెదము. 16 

మూ.  మకరాక్షవచః శ్రుత్వా రామో దశరథాత్మజః, a 
అబవీత్సహసన్ వాక్యముత్తరోత్తరవాదినమ్. 17 
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ప్ర. అ. దశరథాత్మ జఃాదశరధథుని పుత్రుడైన, రామః=రాముడు, 

మకరాక్షవచఃమకరాక్షుని వచనమును, [శుత్వా౭విని, ప్రహసన్ =నవ్వుచు, ఉత్త 

రోత్రరవాదినమ్=ముందు ముందు మాటలాడుచునే ఉన్న వానిని గూర్చి, 
వాక్యమ్ =వాక్యమును, అబవీత్ =పలికెను. 

_ తా. దశరథనందనుడైన రాముడు మకరాక్షుని మాటలు విని, ఇంకా 

ఏమేమో మాటలాడుచున్న వానితో, నవ్వుతూ, ఇట్లనెను. 17 

మూ. కత్థే కిం వృథా రక్షో బహూన్వసదృశాని తే, 

న రణే శక్యతే జేతుం వినా యుద్దేన వాగ్చలాత్. 18 

ప్ర. అ. రక్షఃరాక్షసుడా! అసదృశాని=తగని, బహూని=అ నేకవాక్యములను, 
వృథా=వ్యర్థముగా, కిం కత్హ స=ఎందుకు గొప్పుగా చెప్పుచున్నావు. యుద్దేన వినా= 

యుదము లేకుండగా, వాగ్చలాత్=మాటల బలమువలన, రణే=యుద్ధమునందు, 

జేతుమ్=జయించుటకు, తే=నీకు న శక్యమ్=శక్యము కాదు. 

తా. రాక్షసుడా! శూరులకు తగని మాటలు పలుకుచు ఎందుకు 

వ్యర్థముగా బడాయి చెప్పుకొనెదవు? యుద్దరంగమునందు యుద్ధము చేయకుండగా 
నీవు మాటల బలముచేత జయించజాలవు. 18 

మూ. చతురశ సహస్రాణి రకసాం త్వత్సితా చ యః, 
| రు అ 

త్రిశిరా దూషణశ్చాపి దణ్ణకే నిహతా మయా. 19. 

ప్ర అ. దణ్ణకే=దండకారణ్యమునందు, మయా=నాచేత, రక్షసామ్=రా 

క్షసులయొక్క, సహ్మస్రాణి= సహస్రములు, చతుర్షశ=పదునాలుగు, యః=ఎవడు, 

త్వత్పితా=నీ తండ్రియో అతడు, త్రిిరాాత్రిశిరస్సు, దూషణశ్చా పదూషణుడు, 

నిహతాఃచ౭చంపబడినారు. 

తొ. నేను దండకారణ్యములో పదునాలుగు వేలమంది రాక్షసులను, నీ 

తండ్రిని, త్రిశిరస్సును, దూషణుణ్ణి చంపి ఉన్నాను. 19 

మూ. స్వాశితాశ్సాపి మాంసేన గృధ్రగోమాయువాయసాః, 

భవిష్యన్త్యద్య వై పాప తీక్స్ణతుణ్ణనభాజ్బురాః. 20 

ప్ర అ.పాప=పాపాత్ముడా! అద్య=ఇప్పుడు, తీక్ట్ణతుణ్బనభాజ్బురాణావా 

డియైన ముక్కులు, గోళ్లు గల, గృధగోమాయువాయసాకా గ్రద్దలు, నక్కలు, 

కాకులు, మాంసేన=మాంసముచేత, స్వాశితాఃాబాగా భుజింపచేయబడినవి, 

భవిష్యన్తి=కాగలవు. 

తా. పాపాత్ముడా! ఇప్పుడు వాడియైన ముక్కులు, గోళ్లు గల (గద్దలు, 
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నక్కలు, కాకులు బాగా మాంసమును తినగలవు. 2( 

మూ. రాఘచేణవముక్తస్తు మకరాక్షో మహాబలః, 
బాణొఫఘూనముచత్తస్నే రాఘవాయ రణాజిరే. 2] 

ప్ర, అ. రాఘవేణ=రామునిచే, ఏవమ్ =ఇట్టు, ఉక్తః=పలకబడిన, మహా 
బలకాగొప్పబలము గల, మకరాక్ష్ర=మకరాక్షుడు, రణాజి రాయుద్రభూమియందు, 
రాఘవాయ=రామునికారకు, బాణౌఘమ్=బాణసమూ హమును, అముచత్ =విడ్రచెను 

తా, గప్ప బలము గల మకరాక్షుడు రాముని మాటలు విని, 
యుద్ధభూమియందు ఆ రాముని పై బాణసముదాయమును విడచెను. 21 

మూ. తాన్ శరాన్ శరవర్చేణ రామశ్చిచ్చద వైకధా, 

నిపేతుర్భువి తే ఛిన్నా రుక్మపుజ్ఞాః సహస్రశః. 22 
(ప. అ. రామణారాముడు, తాన్=ఆ, శరాన్=బాణములను, శరవర్షిణ=బా 

ణవర్షముచేత, వైకధా=అ నేకవిధములుగా, చిచ్చేద=ఛేదించెను. రుక్మపుజ్ఞాః=బంగారు 
పొన్నులు గల, తేఅవి, ఛిన్నాకాఛేదింపబడినవై సహ(స్రశఃవేలకొలది, భువి=నే 
లమీద, నిపేతుః=పడినవి. 

తా. రాముడు ఆ బాణములను బాణవర్షముచేత అనేకవిధములుగా 

'ఛేదించెను. బంగారు పొన్నులు గల ఆ బాణములు ఛేదించబడినవై వేల 
కొలది ముక్కలుగా అయి నేలమీద పడినవి. 22 

మూ, తద్యుద్దమభవత్తత్ర సమేత్యాన్యోన్య మోజసా, 
ఖరరాక్షసపుత్రస్య సూనోర్హశరథస్య చ. 23 
ప్ర. అ. తృత్ర=అక్కడ, అన్యోన్యమ్=పరస్పరము, సమేత్య=కలసి, ఖరరాక్ష 

సపుత్రస్య=ఖరుని పుత్రునకు, దశరథస్య=దశరథునియొక్క, సూనోః చ=పుత్రునకు, 
ఓజసా=బలముతో, తత్ =ఆ, యుద్ధమ=యుద్ధము, అభవత్ =ఆయెను. 

తా. అక్కడ ఒండొరులను ఎదిరించిన రామమకరాక్షుల మధ్య గొప్ప 
బలప్రయోగముతో యుద్దము జరిగెను. - 23 
మూ. జీమూతయోరివాకాశే శబ్దో జ్యాతలయోస్తదా, 

_ ధనుర్ముక్తః స్వనోత్కృష్ట్ర శ్రూయతే చ రణాజిరే. 24 
ప్ర. అ. తదా=అప్పుడు, రణాజిరే=యుద్ధభూమియందు, ధను. 

ర్ముక్తణాధనస్సుచేత _ విడవబడిన, జ్యాతలయోకానారియొక్క అరచేతియొక్క, 
,స్యనోత్క ఎష్షౌధ్వనిచేత అధికమైన, శబ్వః=శబము, ఆకాశే=ఆకాశమునందు, 
4 
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జీమూతయోరివ= మేఘముల శబ్దమువలె, శ్రూయతే చావినబడెను. 

తా. అప్పుడు ఆ యుద్రభూమియందు ధనస్సునుండి బయలుదేరిన, 

అరచేతితో నారిని ఒరయుటచే కలిగిన అత్యధికమైన శబ్దము ఆకాశమునందు 
రెందు మేఘముల శబ్దము వలె వినబడెను. 24 

మూ. దెవదానవగన్షర్వాః కింనరాశ్చ మహోరగాః, 

అన్తరిక్షగతాః సర్వే ద్రష్టుకామాస్తదద్భుతమ్. 25 

ప్ర. అ. అద్భుతమ్=ఆశ్చర్యకరమైన, తత్=ఆ యుద్ధమును, ద్రష్టు 
కామాణచూచుటకు కోరిక గలవారై, సర్వే=సమస్త మైన, చేవదానవగన్హర్యాః= =దేవ 
తలు, దానవులు, గంధర్వులు, కింనరాశ్చ=కీంనరులు, మహోరగాః= =మహోరగులు, 
అన్తరిక్షగతాః=ఆకాశమును చేరిరి. 

తా. ఆశ్చర్యకరమైన ఆ యుద్ధమును చూడవలె నను కోరికతో దేవతలు, 
దానవులు, గంధర్వులు, కింనరులు, మహోరగులు అందరూ ఆకాశమును చేరిరి. 

మూ. విద్దమన్యోన్యగాత్రేషు ద్విగుణం వర్తతే బలమ్, . 
కృతప్రతికృతాన్యోన్యం కురుతాం తౌ రణాజిరే. 26. 

ప్ర. అ, అన్యోన్యగా తేషు=ఒండొరుల అవయవములమీద, విద్దమ్= కొట్టుట, 
బలమ్=-బలము, ద్విగుణమ్= =రెండు రెటు, వరలే= =వృద్దిపాందెను. త్రౌ= వారిద్దరూ, 

రణాజి రాయుద్రభూమియందు, కృత ప్రతిక తాన్యోన్యమీ-వరనరము చేసినదానికి 

(ప్రతిక్రియ చేయునట్లుగా, కురుతామ్= (యుద్దము) చే 

తా. ఒకరి అవయవములమీద ఒకరు కొట్టుట, బలమూ కూడ రెట్టింపు 
పెరిగెను. వారిద్దరూ యుద్దభూమియందు ఒకరు చేసిన దానికి మరొకరు 

ప్రతిక్రియ చేయుచు యుద్దము చేసిరి. 26 

మూ. రామముక్తాంస్తు బాణౌఘాన్ రాక్షసస్త్వచ్చినద్రణే, 
రక్షోముక్తాంస్తు రామో వై నైకధా ప్రాచ్చినచ్చరైః. 27 

ప్ర అ. రణే= =యుద్దమునందు, రామముక్తాన్ =రామునిచేత విడువబడిన, 

బాణౌఘాన్ = బాణసముదాయములను, రాక్షసః=రాక్షసుడు, అచ్చినత్ = =చేదించెను. | 
రామః=రాముడు, రక్షోముక్తాన్ =రాక్షసునిచేత విడువబడిన బాణములను, ; 
శరె=బాణములచేత, నైకధా= -అనేకవిధములుగా, ప్రాచ్చినత్ = =చేదించెను. 

తా ఆ యుద్దములో రాముడు ప్రయోగించిన బాణములను ఆ 

రాక్షసుడు చేదించెను. రాక్షసుడు ప్రయోగించిన బాణాలను రాముడు బాణాలతో 

ముక్కముక్కలుగా చేదించెను. 27 
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'మూ. బాణౌఘవితతాః సర్వా దిశశ్చ ప్రదిశస్తథా, 
సంఛన్నా వసుధా చైవ సమన్తాన్న ప్రకాశతే. లి 

ప్ర. అ. సర్వాజసమస్తమైన, దిశశ్చ=దిక్కులు, తథా=మరియు, |ప్రదిశ 
=విదిక్కులు, బాణౌఘవితతాఃణాబాణసముదాయముచేత వ్యాష్తమైనవి. సమ: 

న్హాత్=అంతటా, వసుధా చైవ=భూమి కూడ, సంఛన్నా=కప్పబడనదై, న 

ప్రకాశతే-ప్రకాశించలేదు. 

తా. సమస్తమైన దిక్కులు, విదిక్కులు కూడ బాణసముదాయములచేత 

వ్యాష్తములైనవి. భూమి కూడ అంతటా _ కప్పబడినదై (ప్రకాశించలేదు. 28 

మూ. తతః క్రుద్దో మహాబాహుర్హనుశ్చిచ్చేద సంయుగే, 

అష్టాభిరథ నారావైః సూతం వివ్యాధ రాఘవః, లం 

ప్ర అ.తతఃఅటు పిమ్మట, సంయుగే=యుద్దమునందు, క్రుద్దః= 

కోపించిన, మహాబాహుఃగాప్పు బాహువులు గల, రాఘవః=రాముడు, 

ధనుకాధనస్సును, చిచ్చేద=ఛేదించెను. అథ=అటు పిమ్మట, అష్టాభిః=ఎనిమిది, 

వారాచై=నారాచబాణములచేత, సూతమ్=సారథిని, వివ్యాధాకొ టను. 

తా, పిమ్మట మహాబాహువైన రాముడు యుదమునందు కోపించి ఆ” 

| . | ళ్ 

రాక్షసుని ధనస్సును చేదించి పిమ్మట _ ఎనిమిది నారాచబాణాలచేత సారథిని 

_కొట్టను.. 29. 

| మూ. భీతా క్ రథం శర రామో హత్యా అశ్వానపాతయత్ ॥ 

_ విరథో వసుధాష్టః స మకరాక్షో నిశాచరః. 30 

ప్ర. అ. రామఃరాముడు, శరై==బాణములచేత, రథమ్=రథమును, 

భిత్తా ె టబద్రలుకొట్ల, అశ్యాన్ =గుజ్జములను, హత్వా=చం పీ, అపాతయత్ =పడగొ 

ట్రైను. నిశాచరణారాక్షసుడైన, సః మకరాక్షణాఆ మకరాక్సడు, విరథఃారథము 

నివాడై, వసుధాస్థజానేలమీద నిలచెను. 

తా. రాముడు బాణాలచేత రథమును (బద్దలుకొట్టి, గుజ్జములను చంపి 
నేలమీద పడవేసెను. ఆ మకరాక్టుడు రథము లేనివాడై నేలమీద విలచెను.. 

మూ, తత్తిష్టద్వసుధాం రక్షః శూలం జగ్రాహ పొణీనా, . 

త్రాసనం సర్వభూతానాం యుగాన్తాన్నిసమప్రభమ్. ౨1 

ప్ర. అ. వసుధామానేలను (నేలమీద), తిష్టత్ =నిలచిన, తత్ =, 

రక్షః౯రాక్షసుడు, సర్వభూతానామ్= సకల(ప్రాణులకు, (త్రాసనమాభయము కఠి. 

గించుు యుగాన్హాన్నిసమప్రభమ్=ప్రలయకాలాన్నితో సమానమైన కాంతి గల, - 
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శూలమ్=శూలమును, పాణినా=హస్తముచేత, జగాహాగ హించెను. 

తా. నేలమీద నిలచిన ఆ రాక్షసుడు సకలప్రాణులకు భయము ; 
కలిగించు, (పలయకాలొగ్నితో సమానమైన కాంతి గల శూలమును చేతితో. 
(గ్రహించెను. 31. 

మూ. దురవాపం మహచ్చూలం రుద్రదత్తం భయంకరమ్, 
జాజ్యల్యమానమాకాశే సంహారా స్త్రమివాపరమ్. 32 

యం దృష్టా S దేవతాః సర్వా భయారా విద్రుతా దిశః, 

ప్ర. అ. యమ్=దేనిని, దృష్టా స్రైచూచి, సర్వ్యాః=సమస్తమైన, దేవతాః=దేవ 

తలు, భయార్హాః=౭భయ పీడితులై, దిశః= =దిక్కులనుగూర్చి, విద్రుతాణ౯పారిపోయిరో, 

అట్టి, దురవాపమ్=పొందుటకు శక్యము కానిది, రుద్రదత్తమ్=రుద్రునిచేత ఇవ్వబడినది, 
భయంకరమ్=భయంకరము, ఆకాశే=ఆకాశమునందు, జాజ్వల్యమానమ్=మిక్కిలి 
ప్రకాశించునది, అపరమ్=మరియొక, సంహారాస్త్రమ్ ఇవాసంహారాస్త్రము వలె 

ఉన్న మహత్=గొప్పదైన, శూలమ్=శూలమును, (గ్రహించెను, 

తా. పొందశకృ్యము గాని ఆ గొప్ప శూలమును రుద్రుడు ఆతని. 

కిచ్చి ఉండెను. ఆకాశమునందు మిక్కిలి ప్రకాశించుచున్న భయంకరమైన ఆ. 

శూలము జగత్తును సంహరించే మరొక కొత్త అస్త్రము వలె ఉండెను. దానిని 
చూచి దేవతలందరూ భయపీడితులై, పూర్వము, దిక్కులు పట్టి పారిపోయిరి. 

మూ, విభామ్య చ మహచ్చూలం ప్రజ్యలన్తం నిశాచరః, 33 

స క్రోధాత్స్రాహిణోత్తస్మె రాఘవాయ మహాత్మనే. 

ప్రై అ. సః నిశాచరణాఆ రాక్షసుడు, ప్రజ్వలన్తమ్= మండుచున్న, 

మహత్ =గొప్పదైన, శూలమ్=శూలమును, 'విభ్రామ్య చతిప్పీ, (కోధాత్ = కాక్రశీ 

పమువలన, మహాత్మ నే=మహాత్ము డైన, తె స్మెై=ఆ, రాఘవాయ=రామునికొరకు, 

'ప్రాహిణోత్ =పం పెను. 

తా, ఆ రాక్షసుడు మండుచున్న ఆ గొప్ప శూలమును (తిప్పి, 

కోపముతో, మహాత్ముడైన ఆ రాముని మీదకు ప్రయోగించెను. 33 

మూ. తమాపతన్తం జ్యలితం ఖరపుత్రకరాచ్చ్యుతమ్, రడ 
బాబైశ్చతుర్భిరాకాశే శూలం చిచ్చేద రాఘవః. 

ప్ర. అ. రాఘవారాముడు, జ్యలితమ్=మండుచున్నది, ఖరపుత్రకరాత్= ఇ. 
మకరాక్సుని చేతినుండి, చ్యుతమ్=విడవబడినది, అయిన, ఆపతన్తమ్ావచ్చి మీద ' 
పడుచున్న, తం శూలమ్=ఆ శూలమును, చతుర్భిః=నాలుగు, బాణై-బాణములచేత, 
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ఆకా శే=ఆకొశమునందు, చిచ్చేద=ఛేదించెను. 

తా. రాముడు ప్రహస్తునిచేత ప్రయోగింపబడి మీదకు వచ్చుచున్న ఆ 
మండుచున్న శూలమును నాలుగు బాణాలచేత ఆకాశమునందే చేదించివేసైను. 

మూ. స భిన్నో వైకధా శూలో దివ్య్వహాటకమణ్ణితః, 35 

వ్యశీర్యత మహోల్కేన రామబాణార్దితో భువి. 

ప్ర. అ. రామబాణార్షితఃరాముని బాణములచేత కొట్టబడి, నైకధా=అనేక 

విధములుగా, భిన్నః=విరిగిపోయిన, దివ్యహాటకమణ్ణితః=సుందర మైన బంగారముచేత 

అలంకరించబడిన, సః శూల=ఆ శూలము, మహోల్కేవాగొప్ప ఉల్కవలె, 

భువి=నేలమీద, వ్యశీర్యతాముక్కలైపోయెను. 

తా. రాముని బాణములచేత కొట్టబడిన, ముక్కముక్కలైపోయిన, 

దివ్యమైన, బంగారముచేత అలంకరింపబడిన ఆ శూలము పెద్ద ఉల్కవలె 

(ఆకాశమునుంచి పడు అగ్నిపిండము వలె) నేలమీద విడి విడిగా పడిపోయెను. 

వమా, తచ్చూలం నిహతం దృష్టా క రామేణాక్తిషకర్మణా, 36 
' లు | గాలు 

పాధు సాధ్వితి భూతాని వ్యాహరన్తి నభోగతాః. 

| ప్ర. అ. అక్షి ష్షకర్మణా= క్షేశములేని పనులు గల, రామేణ=రామునిచేత, 

a నిహతమ్కొట్టబడిన, తత్ =ఆ, శూలమ్=శూలమును, దృష్ట్రాాాచూచి, భూతాని= 

_ సకలప్రాణులు, నభోగతాజాదేవతలు, సాధు సాధు ఇతాబాగు బాగు అని, _ 
వ్యాహరన్తి=పలికినవి. 

తా. (శమపడకుండా పనులు చేయు రాముడు ఆ శూలమును 

చేదించుట చూచి సకలప్రాణులు, దేవతలు “బాగు బాగు” అని పలికిరి. 36 

మూ తం దృష్టా సీ నిహితం శూలం మకరాక్షో నిశాచరః, 37 
9 ఇక అత్య జడ్ ముష్టముద్యమ్య కాకుత్ణ సి తిష్ణ తి షత చాబవీత్ ం 

ప్ర. అ. నిశాచరణారాక్షసుడైన, మకరాక్షణామకరాక్షుడు, తమ్=ఆ, 
శూలమ్=శూలమును, నిహతమ్=కొట్టబడినదానినిగా, దృష్టాాా-చూచి, ము ష్రమ్= 

పిడికిలిని, ఉద్యమ్య=ఎత్తి, తిప్ప తిష్టానిలువుము, నిలువుము, ఇతిాఅని, 
కాకుత్హ ఎమారాముణ్ణి గూర్చి, అబ్రవీత్ =పలికెను. 

తా. ఆ శూలము ఛెదించబడినట్లు చూచి మకరాక్షుడు పిడికిలి ఎత్తి. 
“నిలువుము, నిలువుము” అని అనుచు రామునిమీదికి వచ్చెను. 37 

మూ స తం దృష్ట్రాపతన్తం తు ప్రహస్య రఘునన్షన:ః, 38 

పావకాస్త్రం తతో రామః సందదే తు శరాసనే. 
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ప్ర. అ. తతణాఅటుపిమ్మట, రఘునన్దనఃా =రఘువంగీయులకు ఆనందము 

చేయు, సః రామః=ఆ రాముడు, ఆపతన్తమ్= =వచ్చుచున్న, తమ్=వానిని, దృష్టా $= ' 
;, ప్రహస్యానవ్వి, పావకా స్త్రమ్= =ఆన్నేయాస్త్ర మును, శరాసనే= =ధనస్సుమీద, 

క సక. 

తా. రఘువంశమునకు ఆనందకరుడైన ఆ రాముడు మీదికి వచ్చుచున్న = 

వానిని చూచి నవ్వుచు ధనస్సుమీద ఆగ్నేయాస్త్రమును సంధించెను. 38 

మూ. తేనాస్త్రేణ హతం రక్షః కాకుతే త్రేన తదా రణే, 39 

సచ్చిన్నహృదయం తత్ర పపాతే చ మమార చ, 

(ప్ర. అ. తదా= =అప్పుడు, కాకుతే భ్రైనారామునిచేత, తేన=ఆ, అస్ర్రేణ=అస్త్ర, 

ముచేత, హతమ్= కొట్టబడిన, రక్షణారాక్షసుడు, భినహృదయం సత్ =వేదించబడిన 

హృదయము గలవాడై, తత్రాఅక్కడ, రణే=యుద్దభూమియందు, పపాత=పడెను, 
మమార చ=మరణించెను. 

తా. అప్పుడు రాముడు ఆ అస్త్రమును ప్రయోగించగా ఆ రాక్షసుడు, 

హృదయము తెగిపోయి, మరణించి పడిపోయెను. 39 

మూ. దృష్టా వ తే రాక్షనాః సర్వే మకరాక్షస్య పాతనమ్, 40 

లజ్కా మేవ ప్రధావన్త రామబాణభయార్తితాః. 

ప్ర అ. సర్వే=సమస్త మైన, తే రాక్షసాః=ఆ రాక్షసులు, మకరా 

క్షస్య=-మకరాక్టునియొక్క, పాతనమ్=పడగొట్టుటను, దృష్టా=చూచి, రామబాణ 
SN యల ఉం Cn) 5 

భయార్షితాః=రాముని బాణములవలన కలిగిన భయముచేత _ పిడింపబడినవారై, 

లజ్కామేవ=లంకను గూర్చియే, (పధావన్త=పరు గెత్తిరి. 

తొ, మకరాక్షుడు పడగొట్టబడుట చూచి రాక్షసులందరు రాముని 

బాణములకు భయపడి లంకలోనికి పారిపోయిరి. 40 

మూ,  దశరథనృపసూనుబాణవేగై 
రజనిచరం నిహతం ఖరాత్మజం తమ్, 

ప్రదదృశురథ దేవతాః ప్రహృష్టా 

గిరిమివ వజహతం యథా విక్షీర్ణమ్. 41 

ఇత్యార్డే శ్రీమద్రామాయణే 'వాల్మీకేయే ఆదికావ్యే 

యుద్దకాణ్చే నవసప్తతితమః పర్గః, 

ప్ర అ. అథ=అటు పిమ్మట, దశరథనృప పసూనుబాణవే గైారాముని బాణా 

ముల వేగములచేత, నిహతమ్= చంపబడిన, ఖరాత్మజమ్=ఖరునిపుత్రుడైన, తమ్=ఆ, 
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ఎ అల్లో న క ఇల్లే ఖల లా అల్లో 9 అ రజనిచరమ్=రాక్ష సులీ, దేవతాః=దేవతలు, ప్రహృష్టాఃసంతో షించినవారై, వజహ 

తమ్=వజ్రముచేత కొట్టబడిన, విక్షీర్మమ్=చిమ్మి వేయబడిన, గిరిమివ=పర్వతమును 
వలె, (ప్రదదృశుః=చూచిరి. 

తా. అప్పుడు రామబాణవేగముచేత చంపబడిన ఆ మకరాక్షుడు 

“వజముచేత కొట్టబడిన పర్వతము పడియున్నట్లు పడి ఉండుట చూచి దేవతలు 
సంతోషించిరి. 4 

“బాలానందిని.” అను శ్రీమదామాయణాం ధవ్యాఖ్యానమునందు 

యుద్దకాండలో డెబ్బదితొమ్మి దవ నర్గ నమాప్తము. 



అథ అశీతితమః సర్గః 

(రావణుడు వంవగా ఇందజిత్తు ఘోరయుద్దము చేయుట. వానిని 

చం పేవిషయమున రామలక కకణులు మాటలాడుకొనుటి! 

వమా, మకరాక్షం హతం శుత్వా రావణః సమితింజయః, 

రోషేణ మహతావిష్థో దన్హాన్ కటకటాయ్య చ. 1 

కో సితశ్చ తదా తత్ర కిం కార్యమితి చిన్మయన్, 
ఆదిదేశాథ సంక్రుద్దో రణాయేన్హుజితం సుతమ్. 2 

ప్ర అం సమితిఇజ్ఞ్యయణాయుద్దమును జయించు, రావణఃారావణుడు, 

మకరాక్షమ్=మకరాక్సుళ్లి, హతమ్= =చంపేబడినవానినిగా, శుత్వావిని, మహతా= 
గొప్పదైన, రో కోపముతో, ఆవిష్టణాకూడినవాడై, దన్నాన్ = దంతములను, 

కటకటాయ్య  చాకటకటా కొరికి, కుపితశ్చ=కో పీంచినవాడై, తదా=అప్పుడు, 

త(త్ర=అక్కడ, క్రిమ్=ఏమి, కార్యమ్= =చేయతగినది, ఇతి=అని, చిన్నయన్ = =ఆలోచిం 

చుచూ, అథాపిమ్మట, సం(క్రుద్దణామిక్కిలి కోపించినవాడై, సుతమ్= కుమారుడైన, 

ఇన్త్రజితమ్=ఇం(దజిత్తును, రణాయ=యుద్దము కొరకు, 'ఆదిదేశ=ఆజ్ఞాపించెను. 

తా. యుద్దములను జయించు రావణుడు మకరాక్టుడు చంపబడి 

నట్లు విని కోపావేశముతో దంతములను  కటకటలాడించుచూ అప్పుడు అక్కడ 

ఏమి చేయవలెను అని ఆలోచించుచు చాలా కోపించినవాడై కుమారుడైన 

ఇంద్రజిత్తును యుద్ధమునకు వెళ్లు మని ఆజ్ఞాపించెను. 1, 2 

మూ. జహి వీర మహావీర (భాతరౌ రామలక్ష్మణ, 

అదృక్యో దృశ్యమానో వా సర్వథా త్వం బలాధికః, 3 

ప్ర అ. వీర=ఓ వీరుడా, అదృశ్యః=కనబడనివాడ వైగాని, దృశ్యమానో 

_ వా=కనబడుచున్నవాడవై గాని, మహావీర్యౌ=గొప్ప పరాక్రమము గల, భాతరౌ=సోదరు 

లైన, రామలక్ష్మణాారామలక్ష్మణులను, జ హి=చంపుము. సర్వథా=అన్నివిధముల, 

తృ్యమ్=నీవు, బలాధికః=బలముచేత గొప్పవాడవు. 

తా. ఓ! వీరుడా! నీవు కనబడుచూ గాని, కనబడకుండా గాని 
_మహాపరాక్రమవంతులైన సోదరులైన రామలక్ష్మణులను చంపుము. నీవు అన్ని 
విధముల బలముచే గొప్పవాడవు. 3 
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మూ. _ త్వమప్రతిమకర్మాణమిన్తుం జయసి సంయుగే, 
కిం పునర్మానుషా దృష్ట్వా న వధిష్యసి సంయుగే. 4 

ప్ర. అ త్వమ్=నీవ్కు సంయుగే=యుద్దమునందు, అప్రతిమక 

ర్మాణమ్=సాటిలేని పనిగల, ఇన్దుము=ఇంద్రుళ్లి, జయ సి=జయించుచున్నావు. 

సంయుగే=యుద్ధమునందు, మానుషా=మనుష్యులను, దృష్ట్ర్వా=చూచి, కిం పునః 
న _వధిష్యసావధింపజాలవా? 

తా. నీవు యుద్దములో సాటి లేని పనులు చేయు ఇంద్రుణ్ణి 
జయించుచున్నావు. అట్ట వీవు యుద్ధములో ఆ మానవు లెద్దరినీ చూచి 

వధింపజాలవా? 4 

మూ. తథోక్తో రాక్ష్ఫేస్తేణ ప్రతిగృహ్య పితుర్వచః, 
యజ్ఞభూమౌ స విధివత్ పావకం జుహవేన్త్రజిత్. ర్ 

(ప్ర. అ. రాక్ష సేస్రేణ=రావణునిచేత, తథా=లఅట్లు, ఉక్తః=పలుకబడిన, 

స=ఆ, ఇన్హుజిత్ =-ఇందద్రజిత్తు, పితుః2తండ్రియొక్క, వచ=వచనమును, ప్రతి 

గృహ్యా=స్వీకరించి, యజ్ఞభూమౌ=యజ్ఞభూమియందు, విధివత్ =యథాశాస్త్రముగా, 
పావకమ్=అగ్నీని, జూహవాహోమముచిసెను. 

తా. ఆ ఇంద్రజిత్తు రావణుని మాటలు విని తండ్రియైన ఆతని 

వచనమును స్వీకరించి, యజ్ఞభూమియందు యథాశాస్త్రముగా అగ్నిలో హోమము 

చేసెను. ర్ 

మూ. _ జుహ్వతశ్చాసి తత్రాగ్నిం రక్తోష్టిషధరాః స్త్రియః; 

ఆజగ్ముస్తత్ర సమాన్హా రాక్షస్యో యత్ర రావణీ:. 6 

ప్ర. అ. తత్రాఅక్కడ, అగ్నిమాలగ్నిని, జహ్యతః చ అ పి=అతడు 

హోమము చేయుచుండగా, రక్షోషషధరాః=ఎర్రని తలపాగలను ధరించిన, 
రాక్షస్యః స్త్రియణారాక్షస స్త్రీలు, రావణీః=ఇంద్రజిత్తు | య(త్ర=ఎక్కడ ఉన్నాడో ) 

తత్ర=అచటికి, సమ్బాంన్నాఃతొందరపడుచున్నవా రై, ఆజగ్ముః=వచ్చిరి. 

తా. ఇంద్రజిత్తు హోమముచేయ సంకల్పించగానే రాక్షసస్త్రీలు తొందర 

పడుచూ (బుత్విక్కులకొర 3ై) ఎరని తలపాగలను తీసికొని ఆతడున్న చోటికి 

వచ్చిరి. 6 

మూ. శస్త్రాణి శరపత్రాణి సమిధో౬ థ విభీతకాః, 

లోహితాని చ వాసాంసి స్రువం కార్ష్టాయసం తథా. 7 

ప్ర. అ. శరపత్రాణి= రెల్లు గడ్డి ఆకులు, -శస్త్రాణి=వేదికదగ్గర పరిచేవిగాను, 
మ ra 
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విభీతకాఃావిభీతకవృక్ష కాష్టములు, సమిధః=సమిధలుగాను, అథా=మరియు, లోహి 

తాని=ఎరని, వాసాంసి=వస్త్రములు, తథా=నురియు, కార్ష్టాయసమ్=ఇనుము 

వికారమైన, (స్రువమ్కాస్రువము (ఆయెను). 

తా ఆ హోమమునందు రెల్లుగడ్డ పరకలు వేదికచుట్టూ పరిచే 

తృణములుగానూ, విభీతకదారుఖండములు "” సమిధలుగానూ ఉపయోగింపబడెను. 

(బుత్విక్కులకు) ఎర్రని వస్త్రములూ, ఇనుపస్రువమూ ఉపయోగింపబడెను. 7 

మూ. సర్యతో౭_గ్నిం సమాస్తీర్య శరపతైః -సతోమరైః 
ఛాగస్య సర్వకృష్త్ణస్య గలం జగ్రాహ జీవతః. 8 

ప్ర. అ. అగ్నిం సర్వతఃలన్నికి అన్ని వైపుల, సతోమరైః=తోమరములతో 

కూడిన, శరష తై రెల్లుగడ్డిపరకలచేత, సమాస్తీర్య=పరచి, జీవతః= =జీవించియున్న, 

సర్వకృష్ణస్య=పూర్తిగా నల్లనైన, ఛాగస్య== మేకయొక్క, గలమ్=కంఠమును, జగ్రాహ= 

(గ్రహించెను. 

తా. అగ్నీ చుట్టూ రెల్లుగడ్డీ, తోరములూ పరచి ప్రాణాలతో ఉన్న 

పూర్తిగా నల్లనైన మేక కంఠము పట్టి దానిని బలి ఇచ్చెను... 8 

మూ. సకృద్దోమసమిద్దస్య విధూమస్య మహార్చిషః, 

బభూవునాని లిజ్ఞాని విజయం దర్శయన్తి చ. 9 

ప్ర. అ. సకృత్ = =ఒకమారు, హోమసమిద్దస్యా హోవుముచేత నృద్ధిపొందిం 

పబడిన, విధూమస్య= =ధూమము లేని, మహార్చిషషాగొప్ప జ్యాలగల (అగ్నియొక్క), 

విజయమ్=విజయమును, దర్శయన్ని=చూపించు, తాని=ఆ _ లిజ్ఞాని=చిహ్నములు, 
బభూవుఃాఐనవి. 

తా. ఒక్కమారు హోమము చేయుటచే వృద్ధిపొంది అగ్ని ధూమము లేక 

గొప్ప జ్యాలతో ప్రజ్వలించుచుండగా, విజయసూచకములైన కొన్ని చిహ్నములు 
కనబడినవి. 9. 

మూ. డప్రదక్షి ణావర్త శిఖస్తప్త్ర హాటకసన్నిభః, 
హవిస్తత్త్రతిజగాహ పావకః స్వయముత్రితః. 10 

యా 

ప అ. |పదకిణావరగిఖః=|పదకి ణముగా తిరుగుచున్న జ్వాలలు 
le (అ్రంర౯ం బ్ర ౭ఖకాబ్రంర 

గల, తప్తహాటకసన్నిభః=కరిగించిన బంగారముతో సమానమైన, పావకఃాలగ్ని, 

స్వయమాస్వయముగా, ఉత్ధితః= పైకి లేచినదైై తత్=ఆ, హవిఃహవిస్సును, 

'ప్రతిజగ్రాహ= స్వీకరించెను. 

తా. (ప్రదక్తిణముగా సుడులు తిరుగుచున్న జ్యాలలతో, కరిగించిన 
Co 
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బంగారము వంటి రంగు గల అగ్ని స్వయముగా పైకి లేచి ఆ హవిస్సును 
స్వీకరించెను. 10 

దూ హుత్వాగ్నిం తర్పయిత్వాథ దేవదానవరాక్షసాన్, 

ఆరురోహ రథశ్రేష్టమన్తర్షానగతం శుభమ్. 11 

ప్ర అ. అగ్నిమ్=లగ్నిని, హుత్యా=హోమముచేసి, అథ = పిమ్మట, 

దేవదానవరాక్షసాన్ =దేవతలనూ, దానవులనూ, రాక్షసులనూ, తర్పయిత్వా= 

తృష్పిపొందించి, అన్నర్జానగతమ్=అంతర్జానము పొందిన, శుభమ్=సుందరమైన, 
రథ(శ్రేష్టమ్=(శేష్టమైన రథమును, ఆరురోహ=ఎక్కెను. 

తా. అన్నిలో హోమము చేస) (అభిచారక్రియకు సంబంధించినవి 

.  దేవదానవరాక్షసులకు తృప్తి కలిగించి, ఇతరులకు కనబడని, అందమైన, (శ్రేష్టమైన 

రథమును ఎక్కెను. lt 

మూ. స వాజిభిశ్చతుర్భిస్తు బాణైస్తు నిశితైర్యుతః, 
ఆరో పీతమహాచాపః శుశుభే స్యన్లనోత్తమః. 12 

ప్ర. అ. చతుర్చిః=నాలుగు, వాజిభిః=గుర్రములతోనూ, నిశిళైజవాడియైన, 
బాణై=బాణములతోనూ, యుతః=కూడిన, ఆరో పితమహాచాపః=ఎక్కించబడిన గొప్ప 
ధనుస్సులు గల, స=ఆ, స్యన్లనోత్తమః=ఉత్తమ మైన రథము, శుశుభే=ప్రకాశించెను. 

తా. ప్రకాశించుచున్న ఉత్తమమైన ఆ రథమును నాలుగు గుర్రములు 
లాగుచుండెను. వాడియైన బాణములు గొప్ప ధనుస్సులూ దానిపై ఎక్కించబడిను. 

మూ. జాజ్వల్యమానో వపుషా తపనీయపరిచ్చదః, 
మృ గిశ్చన్న్రార్తచనైశ్ళ స రథః సమలంకృతః, 13 

. ప్ర, అ. వపుషా=దేహముతో, జాజల్యమానః=ఎక్కువగా ప్రకాశించుచున్న, 
తపనియపరిచ్చదః=బంగారు ఆవరణములు గల, సః=ఆ, రథఃారథము, మృగైః= 

మృగములచేతను, చన్జార్రచన్తైశ్చ=చంద్రాకారములు, అర్రచంద్రాకారములూ ఐన 
N= థ 

రచనలచేతనూ, సమలంకృతః=అలంకరింపబడినది. 

తా. బంగారపు ఆచ్చాదన కలిగి, మిక్కిలి ప్రకాశించుచున్న ఆ రథము 
. మృగములచేతనూ, చంద్రాకార- అర్హచం[ద్రాకారరచనలచేతనూ అలంకరింపబడెను. 

మూ, _జామభ్ఫూనదమహాకమ్బుర్దీప్త పావకసన్నిభః, 
బభూవేన్లుజితః కేతు ర్వెదూర్యసమలంకృతః. 14 

ప్ర. అ. జామ్ఫూనదమహాకమ్సుః=బంగారము ఏకారమైన పెద్ద వలయము 
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కలదీ, దీప్పపావకసన్నిభ=మండుచున్న అగ్నితో సమానమూ ఐన, ఇన్హ్రజితః= 
ఇంద్రజిత్తు యొక్క, కేతుఃధ్వజము, వైడూర్యసమలంకృతః= వైదూర్యమణులచేత 
అలంకరింపబడినదై, బభూవ=ఉండెను. 

తా. మండుచున్న అగ్నితో సమానమైన ఇంద్రజిత్తు రథముపై నున్న 
ధ్వజము పెద్ద బంగారపు వలయముచేత, వెదూర్యమణులచేత అలంకరింపబడి 

ఉండను. 14 

| ' ఆవి ఇవ్ . 
మూ. తేన చాదిత్యకల్సేన బహ్మాస్ర్రిణ చ పాలితః, 

స బభూవ దురాధర్లో రావణీః సుమహాబలః. 15 

ప్ర. అ. ఆదిత్యకల్సేన=సూర్యునితో సమానమైన, తేన (బహ్మాస్త్రణ=ఆ 

(బ్రహ్మో స్త్రముచేత, పాలితఃారక్రింపబడిన, సుమహాబలఃణచాల గొప్ప బలము 

గల, సః రావణిః=ఆ ఇంద్రజిత్తు, దురాధర్హణాఎదిరింప శక్యము కానివాడుగా, 
బభూవ=-ఆయెను. 

_ తా. సూర్యుని వంటి ఆ బ్రహ్మా స్త్రముచే రక్టింపబడు చున్న మహాబలశాలియైన 
ఆ ఇంద్రజిత్తు ఎదిరింప శక్యము కానివాడు ఆయెను. 15 

మూ. సో౭_భినిర్యాయ నగరాదిన్హాజిత్సమితిష్ఞాయః, 

హుత్యాగ్నిం రాక్ష సైర్మ న్త్రైరన్వర్ధానగతో ౭ బ్రవీత 16 

ప్ర. అ. సమితిజ్యయః=యుద్దమును జయించు, సః ఇన్ల్రజిత్=ఆ 

_ ఇంద్రజిత్తు, రాక్ష పైజారాక్షసదేవతాకములైన, మన్తై౫=మంత్రములచేత, అగ్నిమ్=అ 

గ్నిని, హుత్వా=హాోోమమునే సి, నగరాత్=నగరమునుండి, అభినిర్యాయాబయలుదేరి, 

ఆన్తర్థానగతః=అంతర్జానము చెందినవాడై, అబ్రవీత్ =పలికెను. 

తా. యుద్దములలో జయించు ఆ ఇంద్రజిత్తు రాక్షసదేవథాకములైన 

(లేదా రాక్షసులకు "మాత్రమే తెలిసిన) మంత్రములచేత అగ్నిలో హోమము 
చేసి అంతర్జానము చెంది నగరమునుండి బయలుదేరి ఇట్లు పలికెను. 16 

మూ. అద్య హత్యా రణే యౌ తౌ మిథ్యాప్రవజితౌ వనే, 

జయం పిత్రే ప్రదాస్యామి రావణాయ రణార్దితమ్. 17 

ప్ర. అ. యౌ=ఏ రామలక్ష్మణులు, వనే=వనమునందు, మిథ్యా(ప్రవ్రజితౌ= 
అసత్యముగా వనవాసము చేయుచున్నారో, తౌ=వారిని, రణే=యుద్ధమునందు, 
అద్య=నేదు, హత్వా=చంపి, _ ప్మీత్రే=తం|డ్రియైన, రావణాయారావణునికొరకు, 
 రణార్చితమ్=యుద్దమునందు సంపొదించబడిన, జయమ్=జయమును, (ప్రదా 

- న్యామి=ఇచ్చెదను. 
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తా, అసత్యముగా వనవాసము చేయుచున్న ఆ రామలక్ష్మణులను 
నేడు యుద్దమునందు చంపి నా తండ్రియైన రావణునకు యుద్దమునందు 

సంపాదించిన జయమును ఇచ్చెదను. 17 

మూ అద్య నిర్వానరాముర్సీం హత్యా రామం చ లక్ష్మణమ్, 

కరిష్యే పరమాం ప్రతిమిత్యుక్తానరధీయత. 18 

ప్ర అ అద్య=నేడు, ఉర్వీమ్=భూమిని, నిర్వానరాం=వానరులు 

లేనిదానినిగా చేసి, రామమ్=రాముక్లో, లక్ష్మణం చాలక్ష్మయణిళ్లీ, హత్వా=చంపి, 

పరమామ=గొప్పదైన, (ప్రతిమ్=సంతోషమును, కరిష్యే=చేయగలను. ఇతిాఅని, 
ఉక్స్వా=పలికి, అన్తరధియతాఅంతర్జానము చెందెను. 

తా. నేడు భూమిమీద వానరులు లేకుండగా చేసి, రామలక్ష్మణులను 
చంపి గొప్పు సంతోషమును కలిగించెదను. ఇట్లు పలికి అతడు అంతర్జానము 

చెందెను. 18 

మూ. ఆపపాతాథ సంక్రుర్దో దశగ్రీవేణ చోదితః, 
తీక్ట్ణకార్ము కనారావై స్తీ క్ణ స్తి న్రిరిపూ రణే. 19 

తా. వాడింపైన ధనుస్సులచేత, నారాచబాణములచేత యుద్దములో 
భయంకరుడైన ఇంద్రజిత్తు రావణుడు (పేరేపించగా కోపముతో శీఘ్రముగా 
వచ్చెను. 19 

మూ. స దదర్శ మహావిర్యౌ నాగౌ త్రిశిరసావివ, 

స్పజన్లావిషుజాలాని వీరౌ వానరమధ్యగా. 20 

ప్ర. అ. సణాఅతడు, మహావీర్యౌ=గొప్ప పరాక్రమముకలవారూ, త్రిశిరసౌ= 
మూడు తలలు గల, నాగౌ ఇవాసర్పముల వలె ఉన్నవారు, ఇషుజాలాని=బాణముల 
సముదాయములను, నృజన్తా=విడుచుచున్నవారూ, వానరమధ్యగౌ=వానరుల మధ్య 
యం దున్నవారూ ఐన, వీరౌ=ఇద్దరు వీరులను, దదర్శ=చూచెను. 

తా. ఆ ఇంద్రజిత్తు బాణములను వర్షించుచున్న ఇద్దరు వీరులను 

ఇద్దరూ వానరుల మధ్య మూడు 
తలల సర్పముల వలె - ఉండిరి. 20 

బడిన రాముల 
ప్రయోగించిరి. 

మూ. ప్రచా 

yt ol CG pt ఇఒ 
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నమూ.  ఇమౌ తావితి సంచిన్త్య సజ్యం కృత్వా చ కార్ము కమ్, 
ఇ శా ల 9 సన్తతానేషుధారాభిః పర్దన్య ఇవ వృష్టిమాన, 21 

ప్ర అ. ఇమౌ=వీరిద్దరూ, తో=ఆ రామలక్ష్మణులు, ఇతి=అని, 
సంచిన్త్య=ఆలోచించి, కార్ముకమ్=ధనుస్సును, సజ్యమ్=నారితో కూడినదానినిగా, 
కృత్వా=చేసి, వృష్టిమాన్=స్థర్ణము గల, పర్హన్యః ఇవామేఘము వలె, 
ఇషుధారాభికాబాణధారల చేత సన్త తాన=క ప్పివేసెను. 

తా వీళ్లే ఆ రామీలక్ష్మణులు అని గుర్తించి ధనుస్సునకు నారి 
బిగించి వర్షించుచున్న మేఘము 'వలె వారిని బాణధారలతో కప్పివెసెను. 21 
మూ. సతు వైహాయసం ప్రాప్య సరథో రామలక్ష్మణా, 

అచక్టుర్విషయే తిష్టన్వివ్యాధ నిశితైః శరైః. 22 
ప్ర. అ. సరథఃరథముతో కూడిన, సఃఅతడు, వైహాయసమ్=ఆ 

కాశమును, ప్రాప్య=పొంది, అచక్సర్విషయే=నేత్రములకు గోచరము కాకుండగా, 
తిష్టన్ =ఉన్నవాడ్డ, నిశితైః౭వాడియైన, శరై=బాణముల చేత, రామలక్ష్మణారావు 

లక్ష్మణులను, వివ్యాధ=కొ బల్లను, 

తా. రథము నెక్కిన ఆ ఇంద్రజిత్తు ఆకాశములో ఉండి ఎవరికిని 
కనబడనివాడై వాడియైన బాణములతో రామలక్ష్మణులను కొట్టను. 22 

మూ. తౌ తస్య శరవేగేన పరీతౌ రామలక్ష ణా, 
5 న క . ధనుషె సశరె కృత్వా దివ్యమస్త్రం ప్రచక్రతుః. 23 

ప్ర. అ. తస్యూవానియొక్క, శరవేగేనాబాణవేగముచెత, పరీతౌ౭ద్యా 
పించబడిన, తౌ రామలక్ష్మణౌ=ఆ రామలక్ష్మణులు, ధను షాధనుస్సులను, 
సశరే=బాణములతో కూడినవాటినిగా, కృత్వాచచే సి, దివ్యమ్=దివ్యమైన, అస్త్రమ్= 

అస్త్రమును, 'ప్రచక్రతుఃప్రయోగించిరి. 

తా. ఆ ఇంద్రజిత్తు ప్రయోగించిన బాణముల వేగముచేత పీడింప 

బడిన రామలక్ష్మణులు ధనుస్సుల పై బాణములు సంధించి దివ్యాస్త్రములను 

ప్రయోగించిరి. 23 

మూ. ప్రచ్చాదయన్హా గగనం శరజాలైర్మ హాబలౌ, 

తమసితైః సూర్యసంకాశ్రైర్నెవ పస్పర్శతుః శరైః. 24 

ప్ర. అ, మహాబలౌ=గ్ప్ప బలము గల ఆ రామలక్ష్మణులు, శరజాలైః= 

బాణముల సముదాయముల చేత, గగనమ్=ఆకాశమును, (పచ్చాదయన్మౌ=కప్పు 

చున్నవార్ర, సూర్యసంకాశె=సూర్యునితో సమానమైన, అస్తైాల స్త్రములచేతనూ, 
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శరై=బాణములచేతనూ, తమ్=వానిని, న పస్పర్శతుః=స్ప ఎశించలేదు. 

తా, గొప్పు బలము గల ఆ రామలక్ష్మణులు బాణసముదాయముచేత 

ఆకాశమును కప్పివేయుచున్ననూ, సూర్యునితో సమానమైన అస్త్రములచేత గానీ, 
బాణముల చేత గానీ ఆతనిని స్స ఎశింపజాలకపోయిరి. 24 

మూ. స హి ధూమాన్టకారం చ చశ్రే ప్రచాదయన్నభః, 

దిశశ్సాన్తర్తధే శ్రీమాన్నీహారతమసా క్లో(ఆాః, 25 

ప్ర అ. సణాఅతడు, నభణాఆకాశమును, ప్రచ్చాదయన్=కప్పి వేయుచూ, 
ధూమాన్హకారమ్=పొగచీకటిని, చశ్రేచేసెను. శ్రీమాన్ =త్రీమంతుడైన ఆతడు, 
నీహారతమసా=పాగమంచువంటి చీకటితో, వృతాణాకూడిన, దిశశ్చాదిక్కులను, 
అన్తర్షధే=కప్పి వేసెను. 

తా. శ్రీమంతుడైన ఆ ఇంద్రజిత్తు పొగచీకటి కల్పించి, ఆకాశమును 
కప్పివే సెను. దిక్కులను కూడా పొగమంచువంటి చీకటితో కనబడకుండా 

చేసెను. 25 

మూ. నైన జ్యాతలనిర్హోషో న చ నేమిఖురస్వనః, 
శుశ్రువే చరతస్తస్య న చ రూపం ప్రకాశతే. 26. 

ప్ర. అ. తస్య=అతడు, చరతః=సంచరించుచుండగా, జ్యాతలనిర్గోషః=నా 

. రియొక్క ధ్వని, చైవ శుశువే=వినబడలేదు. నేమిఖురస్వనః చాచక్రాన్తములయొక్క, 
డెక్కల యొక్క ధ్వనికూడ, న చావినబడలేదు. రూపం చ =రూపము కూడా, 
న ప్రకాశలే=ప్రకాశించలేదు. 

తా 

చృక్రాన్తముల 

కనబడలేదు. 

ఆ ఇంద్రజిత్తు సంచరించుచుండగా ధనుష్టంకారధ్వని గాని, 
ధ్వని గాని, డెక్కల _ చప్పుడుగాని వినబడలేదు. ఆతని రూపము = 

26 

మూ. ఘంనాన్హకారే తిమిరే శిలావర్షమివాద్భుతమ్, 
స వవర్త మహాబాహుర్నారాచశరవృష్టిభిః. 27 

ప్ర అ మహాబాహుజగొప్ప బాహువులు గల, సః=అతడు, ఘనా 
న్టకా ర=దట్టమైన, కనులు _ కనిపించకుండా చేయు, తిమిరే=చీకటియందు, 
నారాచశరవృ ష్టైభిః=నారాచబాణముల. వరముల చేత, అద్భుతమ్= ఆశ్చర్యకరమైన, 
శీలావర్షమివ=శి లావర్షమును వలె, వవర్షూవర్షించెను. 

తా. గొప్పు బాహువులు గల ఆ ఇంద్రజిత్తు కండ్లు కనిపించని 
దట్టమైన చీకటిలో నారాచబాణముల వర్షమును ఆశ్చర్యకరమైన శిలావర్షమును = 
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వలె వర్షించెను. 27 

వచా, స రామం సూర్యసంకా శః శ రెర్హత్తవరైర్భ ఎశమ్, 

వివ్యాధ సమరే (క్రుద్ధః సర్వగాత్రేషు రావణీః. 28 

ప్ర. అ. సమరే=యుద్దమునందు, క్రుద్దడాకో పించిన, స=ఆ, 
రావణీః=ఇంద్రజిత్తు, దత్తవ రైః-ఇవ్వబడిన వరము గల, సూర్యసంకా శ=సూర్యు 

నితో సమానమైన, శరై౯బాణములచేత, రామమ్=రాముళ్లి, సర్వగాత్రేషు=అన్ని 

అవయవములయందు, భృశమ=మిక్కిరి, వివ్యాధాకొ ట్రైను. 

తా, కోపించిన ఆ ఇంద్రజిత్తు యుద్ధములో వరము పొందిన 
సూర్యునివలె (ప్రకాశించుచున్న బాణములతో రాముణ్ణి అన్ని అవయవములయందు 

అధికముగా కల్లను. 28 

చనా తౌ హన్యమానౌ నారాచైర్దారాభిరివ పర్వతౌ, 
చ ఇ నీ టి ; బానుపుజ్ఞాన్నరవ్యా(ఘౌ తిగ్మాన్ముముచతుః శరాన్, 29 

ప్ర అ. ధారాభిః=వర్షధారలచెత, పర్వతౌ ఇవాపర్వతములు వలె, 
నారాచై=నారాచబాణములచేత, హన్యమానౌ=కొట్టబడుచున్న, నరవ్యాఘైౌ=నరు_ 
అలో శేష్ణలైన, తెౌ=ఆ రామలక్ష్మణులు, 'హేమప్పుజ్ఞాన్ =బంగారు పొన్నులు 

గల, తిగ్మాన్ =వాడియైన, శరాన్ =బాణములను, ముముచతుః=విడచిరి. 

తా, జలధారలచేత పర్వతముల వలె నారాచబాణములచేత 

కొ"ట్టబడుచున్న నర శేష్ణు లైన ఆ రాములక శ్రణులు బంగారు పొన్నులు గల 
రు [దవ న్ ॥ 

వాడియైన బాణములను ప్రయోగించిరి. 29 

యూ. అన్తరిన్ష సమానాద్య రావణీం కజ్బ్యపత్రిణః, 

నికృత్య పతగా భూమౌ ేతుస్తే శోణితోక్షితాః. 30 

ప. అ. కజ్బషత్రిణః= (గద్దల రెక్కలు గల, తే=ఆ, పతగాః౭బాణములు, 

అన్సరికే=ఆకాశమునందు, రావణిమ్=ఇంద్రజిత్తును, సమాసాద్య=పొంది, నికృత్య= 
ఖండించి, శోణితోక్షితాఃజ=రక్తముచేత పూయబడినవై, భూమౌ=భూమియందు, 
సేతుః=పడినవి. 

తా, (గద్ద రెక్కలు కట్టన ఆ బాణనులు ఆకాశమునందు ఇంద్రజిత్తును . 
చేరి వాని శరీరమును ఛేదించి, రక్తముతో తడిసి, నేలమీద పడినవి. 30 

మూ. అతిమాత్రం శరౌఘేణ దిప్యమానౌ నరోత్తమౌ, 
__ తానిషూన్ పతతో భల్లెరనేకైరిచకర్తతుః. 31 

యా 

ప్ర. అ. శరా ఘేణ=బాణసముదాయముచేత, అతిమాత్రమ్=మిక్కిలి, దీష్య 
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మానౌ=ప్రకాశించుచున్న, నరోత్తమౌ=ఆ నరశ్రేష్టులు, పతతణాతమమీద పడుచున్న, 

తొన్ ఇషూన్=ఆ బాణములను, అనే కైజాఅ నేకములైన, భల్లెః==భల్లబాణములచేత, 

విచకర్తతుః=ఛేదించిరి. న 

తా. ఇంద్రజిత్తు ప్రయోగించిన బాణముల సముదాయముచేత మిక్కిలి 

(ప్రకాశించుచున్న ఆ రామలక్ష్మణులు తమపై పడుచున్న ఆ బాణములను 

అనేక భల్లబాణములచేత 'చేదించిరి. 31 

మూ యతో హి దదృశాతే తౌ శరాన్ నిపతితాన్ శితాన్, 

తతస్తు తౌ దాశరథీ ససృజాతే౭. స్త్రముత్తమమ. 32 

ఈల్లో ప్ర. అ. తౌ౭వారు, యతజాఎటువైపునుండి, నిపతితాన్ాపడిన, 
ితాన్ =వాడియ్లైన, శరాన్ =బాణములను, దదృశాతే=చూచిరో, తతః= అటువైపున, 

తౌ దాశరథీ=ఆ రామలక్ష్మణులు, ఉత్తమమ్=ఉత్తమమైన, అస్త్రమ=అస్త్రమును, 

సస్ఫజాతే=విడిచిరి. 

తొ. ఆ రామలక్ష్మణులు వాడియైన బాణములు ఎటు వైపునుండి 

వచ్చుచున్నట్లు కనబడెనో అటు ఉత్తమాస్త్రములను ప్రయోగించుచుండిరి. 32 . 

మూ. రావణిస్తు దిశః సర్వా రథేనాతిరథో౭_పతత్, 
వివ్యాధ తౌ దాశరథీ లఘ స్రో నిశితైః శరైః. 33 

ప్ర. అ. అతిరథఃకాఅతిరథుడైన, _రావణిస్తు=ఇం[ద్రజిత్తెలే, రథనా 
రథముచేత, సర్వ్యాః=సమస్తమైన్క దిశః=దిక్కులనుగూర్చి, అపతీత్ =శీ ఘముగా 

వెళ్లెను. లఘు స్త్రశాలఘువైన అస్త్రము గల (అస్త్రప్రయోగమునందు. చురుకుద 

నము గల) అతడు, తౌ దాశరధీ=ఆ రామలక్ష్మణులను, నిశిత్రః౭వాడయైన, 

 శరైకాబాణములచేత, వివ్యాధ=కొబ్లను. 

తా. అతిరథుడైన ఇంద్రజిత్తు రథముచేత అన్ని దిక్కులలోనూ 

సీఘముగా సంచరించుచు, అస్త్రలాఘవమును చూపుచూ, వాడియైన బాణములతో 

ఆ రామలక్ష్మణులను కొట్టెను. 33 

మూ. తేనాతివిద్దా తౌ వీరౌ రుక్కపుంఖైః సుసంహతైః, 

బభూవతుర్జాశరథ్ పుష్పితావివ కింశుకౌ. = 3డు. 

ప్ర. అ. సుసంహతైః=బాగా కలిసిన, ఎడతెరిపి లేని, రుక్కపుజ్జెః=బంగారు 

పొన్నులు గల బాణములచేత, తేనావానిచేత, అతివిద్దా=అధికముగా కొట్టబడిన, 
. 06 యఖ 

వీరౌ=వీరులైన, తౌ దాశరథీ=ఆ రామలక్ష్మణులు, పుష్పితౌ=పుషప్పించిన, కింశుకౌ 
ఇవైాకింశుకవృక్ష ములు వలె, బభూవతుః=అయిరి. = 
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తొ, వీరులైన ఆ రామలక్ష్మణులు. బంగారు పొన్నులు గల బాణములతో 

ఇంద్రజిత్తు ఎడతెరి పిలేకుండా కొట్టుటచే పుష్పించిన కింశుకవృక్షములు వలె 

అయిరి. 34 

మూ. నాస్య వేగగతిం కశ్చిన్న చ రూపం ధనుః శరాన్, 

న చాన్యద్విదితం కించిత్ సూర్య స్యేవాభ్రసంప్లవే. శిర 

ప్ర అ, అభసంస్ల వే=మేఘముల అత్యధికపవాహమునందు, సూర్య 

స్యేవ=సూర్యునియొక్క. వలె, అస్య=వీనియొక్క, _ వేగగతిమ్=వేగగమనమును, 
కశ్చిత్ =ఎవ్వడూ, న=తెలుసుకొనలేదు; రూపమ్=రూపమునూ, _ ధనుః=ధను 

స్సునూ, శరాన్=బాణములనూ, న=తెలుసుకొనలేదు. అన్యత్ =మరియొకటి, 

కించిత్=ఏదియు, న విదితమ్=తెలియబడలేదు. 

తా. మేఘములు దట్టముగా కప్పినపుడు సూర్యుని గమనాదులను వలె 

ఆతని వేగగమనమును గాని, రూపమును గాని, ధనుస్సును గాని, బాణములను 

గాని, ఇతరమైన దేనినీ గాని ఎవ్వరునూ తెలి సికొనజాలకపోయిరి. 35 

మూ. ' తేన విద్దాశ్చ హరయో నిహతాశ్చ గతాసవః; 

బభూవుః శతశస్తత్ర పతితా ధరణీతలే. 36. 
ప్ర. అ. తేన=వానిచేత, విద్దాఃకొట్టబడిన, హరయః=వానరులు, నిహతాః= 

చంపబడిరి. గతాసవః=పోయిన ” ప్రాణములు కలవారై, శతశః=వందలకొలదీ, 

తత్ర=అక్కడ, ధరణీతలే=భూమిమీద, పతితాః=పడినవారు, బభూవుః=అయిరి. 

తా, వానిచే కొట్టబడిన వానరులు చంపబడిరి. ప్రాణములు 

గోల్పోయి ఆ వానరులు వందలకొలదీ నేలమీద  పడిపోయిరి. 36 

మూ. లక క్ష్మణస్తు తతః క్రుద్లో భ్రాతరం వాక్యమబవిత్ , 

బ్రాహ్మావుస్త్ర, ౦ ప్రయోక్ష్యామి వధార్థం సర్వరక్షసామ్. 37 

ప్ర. అ, తతః= =అటు పిమ్మట, లక్ష ణస్తు=లక్ష స ణుడైతే, క్రుద్దశాకో సిం 

చినవాడై, (భాతరమ=సోదరునిగూర్సి, వాక్యమ్=వాక్యమును, అబ్రవీత్ =పలికెను. 
సర్వరక్షసామ్= సర్వరాక్షసులయొక్క, వధార్ధమ్= వధకొరకు, బ్రాహ్మమ్ అస్ర్రమ్= 
బ్రహ్మాస్త్రమును, ప్రయోక్ష్యామి=ప్రయోగించెదను. 

తౌ. అప్పుడు లక్ష్మణుడు కోపించి *సరళరాకసులనూ సంహరించుటకె 

బ్రహ్మాస్త్రమును (పయోగించెదను” అని సోదరునితో పలికెను. 37 

మూ. తమువాచ తతో రామో లక క్షణం శుభలక్షణమ్, 

వైకస్య హేతో రక్షాంసి పృథివ్యాం హన్తుమర్హ స. 38 

ప్రై అ. తతణాఅటుపిమ్మట, రామః=రాముడు, శుభలక్షణమ్=మం, 
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గళకరములైన లక్షణములు కల, తం లక్ష్మణమ్= ఆ లక క్కృణుళ్లి గూర్చి 

ఉవాచాపలి౩ను. "పిక్షస్య హెతోజాఒక్కనికొరకై, పృథివ్యామ్= భూమియందున్న; 
రక్షాం స=రాక్షసులను, హన్తుమ్= =చంపుటకు, న అర్హ సాతగవు. 

తా, అప్పుడు రాముడు శుభలక్షణములు గల లక క్ష్మణునితో ఇట్లు . 

పలికెను. ఒక్క రాక్షసుని మూలాన లోకములో నున్న రాక్షసుల నందరినీ 

నీవు చంపకూడదు. 38 

మూ, అయుధ్యమానం ప్రచ్చన్నం ప్రాష్టులిం శరణాగతమ్, 

పలాయమానం మత్తం వా న హన్తుం త్వమిహార్లపీ. 39 

ప్ర. అ. ఇహ=ఇక్కడ, త్వమానీవు, అయుధ్యమానమ్= =యుద్దముచేయని 

వానినిగాని (ప్రచ్చన్నమ్=దాగి _ఉన్నవానిని గానీ, ప్రాష్టులిమ్= =కట్టబడిన దోసిలిని 

కలవానిని గానీ, శరణాగతమ్=శరణుపొందిన వానినిగాని, పలాయమానమ్=పారిపో 

వుచున్న వానిని గాని, మత్తం వా=మదించిన వానిని గాని, హన్తుమ్= చంపుటకు, 
న _అర్హసాతగవు. 

తా. నీవు యుద్దము చేయనివానిని గాని, దాగి ఉన్నవానిని గాని, 

_నమస్కరించుచున్నవానిని గాని, శరణజొచ్చినవానిని గాని, పారిపోవుచున్న వానిని 

గాని, మదముతో ఉన్నవానిని గాని చంపకూడదు. 39 

మూ త "స్యెవ తు వథే యత్నం కరిష్యావో మహాభుజ, 

ఆదేక్ష్యావో మహావేగా నస్ర్రానాశీవిషోపమాన్. 40 
ad ప్ర_ అమహాభుజ=గొప్పు భుజములు కలవాడా, తస్యెవాఆ ఇంద్రదికు 

యొక్కయే, వధే=వధయందు, యత్నమ్=౫ ప్రయత్నమును, కరీష్యావః= చేసెద 

మహా వేగాన్ =గొప్ప వేగము గల, ఆశీ విషోపమాన్ =సర్పములతో నము 

అస్రైన్ =అస్త్రములను, ఆదెక్ష్యావః=ఉపయోగించెదము. 

తా, గొప్పు భుజములు గలఓ! లక క్ష్మణా: ! మనము ఈ ఇంద్రజిత్తునే 

చంపుటకు (ప్రయత్నించెదము. సర్పములవంటి మహావేగము గల అస్త్రములను 
ప్రయోగించెదము. 40 

మూ. తమేనం మాయినం క్షు ద్రమన్తర్గితరథం బలాత్, 

రాక్షసం నిహనిష్యన్తి దృష్టా న వానరయూథపాః. 41 

ప్ర అ. మ నాయి నమ్=మాయగలవాడూ, క్షుదమ్= =నీచుడూ, అన్మర్లితర 

థమ్=అంతర్జానము చెందిన రథము గలవాడూ అయిన, తమ్ాఅట్టి, ఏనమ్=ఈః, 

రాక్షసమ్=రాక్షసుణి, దృష్టా వెచూచి, _'వానరయూథపాః=వానరే సీనానాయకులు, 

పరాక్ =బలాత్కారముగో, నిహనిష్యన్తి=చం పి వేయగలరు. 

'మాయావీ, నీచుడూ, కనబడని రథము కలవాడూ ఐన ఈ 
i 
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రాక్షసుడు కనబడిన ట్లెతే వానరనాయకులే బలముచేత వానిని చంపివేయగలరు. 

మూ, యద్వెష భూమిం విశతే దివం వా 

రసాతలం వాసి నభస్తలం వా, 

ఏవం నిగూఢో౭_పి మమాస్త్ర, దః 

పతిష్యతే భూమితలే గతాపా 42 

ప్ర. అ. ఏషః=ఇతడు, భూమిమ్=భూమిని, విశతే యది=ప్రవేశించినా, 
దివం వా=స్వర్గమునైనా, రసాతలం వాపి=పాతాళమునైనా, నభస్తలం వా=ఆకౌశ 

మునైనా ప్రవేశించినా, ఏవమ్=ఈ విధముగా, నిగూఢో౭౬_ పి=దాగి ఉన్నవాడైననూ, 

మమ=నాయొక్క, అస్త్ర, దగ్రఃా =అస్త్ర, ముచేత కాల్చ్బబడినవాడై, గతాసుః=పోయిన 

ప్రాణములు కలవాడై, భూమితలే= =నేలమీద, పతిష్యతే=పడగలడు. 

తా. ఇతడు భూమిలో ప్రవేశించినా, స్వర్గలో కమునకు వెళ్లినా, 

పాతాళములో ప్రవేశించినా, ఆకాశములోనికి ఎగిరిపోయినా, ఏ విధముగా దాగి 

ఉన్నా కూడా నౌ అస్త్ర ముచేత కాల్చబడినవాడై ప్రాణములు విడచి నేలమీద 

పడగలడు. 42 

మూ. ఇత్యేవముక్సాాా వచనం మహార్హం 
రఘుప్రవీరః ప్ల ప్తవగర్తభైర భర్వ తః, 

వధాయ రౌద్రస్య 'స్పేశంసకర్మణ 

స్తదా మహాత్మా త్వరితం నిరీక్షతే. 43 

ఇత్యార్దే న్స్ శ్రీమద్రామాయణే | వాల్మీకీయే ఆదికావ్యే 

యుద్దకాజే అశీతితమః సర్గః 

ప్ర. అ. మహాత్మా=మహాత్ము డైన, రఘు ప్రవీరఃణ౯రాముడు, ఇల్యేవమ్= ఇట్లు, 

మహార్థమ్= =గొప్ప అర్థము గల, వచనమ్=వచనమును, ఉక్సా(=పరికి, ప్రవగర్హభైః= 

వానర శ్రేష్టలతో, వృతః= =కూడినవాడై, తదా= =అప్పుడు, రౌద్రస్య= =భయంకరు డైన, 

నృశంసకర్మణః=క్రూరమైన కర్మగల ఆ ఇందజిత్తుయొక్క, వధాయ= -వధకొరకు, 

త్యరితమ్ =శీ ఘముగా, నిరీక్షలే= చూచుచుండెను. 

తా. మహాత్ముడైన ఆ రాముడు ఈ విధముగా గొప్పు అర్థము 

గల వాక్యము పలికి, భయంకరుడూ, (కూరకర్మలు చేయువాడూ అయిన ఈ 

ఇంద్రజిత్తును శీఘ్రముగా చంపుటకై వానరనాయకులతో కలిసి ఉపాయమును 

ఆలోచించుచుండెను. 43 

“బాలానందిని"అను శ్రీమదామాయణాంధవ్యాఖ్యానమునందు 

యుద్దకాండలో ఎనుబదవ సర్గ సమాప్తము. 



[ఇంద్రజిత్తు మాయాసీతను వధించుట. 
విజ్ఞాయ తు మనస్తస్య రాఘవస్య మహాత్మనః, 

స నివృత్యాహవాత్తస్మాత్ ప్రవివేశ పురం తతః. 1 

ప్ర. అ. సకాఇంద్రజిత్తు, మహాత్మ నః=మహాత్ను డైన, తస్య రాఘవస్య=ఆ 
రామునియొక్క, మనః= మనస్సును, విజ్ఞాయ=తెలి సికొని, తస్మాత్ =ఆ, ఆహ 
వాల్ =యుద్దమునుండి, నివృత్య=మరలి, తతఃఅటు పిమ్మట, పురమ్=పట్టణమును, 
ప్రవివేశ ప్రవేశించెను. 

తా. ఇంద్రజిత్తు మహాత్ముడైన రాముని అభిప్రాయమును (గ్రహించి ఆ 
యుద్దమునుండి మరలి పట్టణములో ప్రవేశించెను. 1 

మూ. సో౭_నుస్న త్య వధం తేషాం రాక్షసానాం తరస్వినామ్, 

కోధతామేక్షణః శూరో నిర్ణగామాథ రావణిః. 2 
ప్ర అ, అథాఅటు పిమ్మట, శూరః=శూరు డైన, వః రావణిః=ఆ ఇంద 

జిత్తు, తరస్వినా మ్=వేగవంతులైన, తేషాం రాక్షసానామ్=ఆ రాక్షసులయొక్క, 
లట య్ . 

వధమ్=వధను, అనుస్మృత్య=స్మరించి, [కోధత్యామేక్షణజాకోధముచేత _ ఎజ్జనైన 
నేత్రములు గలవాడై, నిర్ణగామాబయలుదేరి వెళ్లెను, 

తాః శూరుడైన ఆ ఇంద్రజిత్తు మహాబలవంతులైన కుంభకర్ణాదుల 

వధను స్మరించుచు క్రోధముతో ఎజ్జనైన న్నేత్రములతో బయల్వెడలెను. 2 
మూ. స పళ్చిమేన ద్వారేణ నిర్యయౌ రాక్షసైర్య్రతః, 

ఇన్హుజిత్సుమహావిర్యః పౌలన్లో శ్ దేవక్ణకః. 3 

_ ప్ర అ. సుమహావీర్యణచాల గొప్ప పరాక్రమము గల, దేవకళ్ణాకః=దే 
వతలకు ముల్లువంటీవాడైన, పౌలస్త్యః=పులస్త్యుని వంశమునందు పుట్టిన, సః 
ఇన్హ్రుజిత్ జూ ఇందజిత్తు | రాక్ష సైఃజరాక్షసులతో, వృతః=కూడినవాడై, పశ్చిమేన 

_ ద్వారేణాపశ్చిమద్వారముచేత, నిర్యయౌ=బయల్వెడలెను. . 
తా. గ్ ప్ప పరాక్రమము గల, దేవతాశత్రువైన, పులస్త్యవంశసంజాతుడైన 

ఆ ఇంద్రజిత్తు రాక్షసులతో కూడి పశ్చిమద్వారమునుండి బయల్వెడలెను. 3 
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మూ. ఇన్త్రజిత్తు తతో దృష్ట్వా భ్రాతరౌ రామలక్ష్మణా, 
రణాయాభ్యుద్యతౌ వీరౌ మాయాం ప్రాదుష్కరోత్తదా. 4 

ప్ర అ. ఇన్హుజిత్ తు=ఇంద్రజిత్తు,  తతఃఅటు పిమ్మట, వీరా=వీ 

రులెన, (భాతరౌ=సోదరులైన, రామలక్ష్మణా=రామలక్ష్మణులను, రణాయాయు 

ద్రముకొరకు, అభ్యుద్యతౌ= సన్నద్దులనుగా, దృష్టా = తెలిసికొని, తదా= =అప్పుడు, 

మోయామ్= =మాయను, ప్రాదుష్కరోత్ =ఆవిర్భవింపేచేసెను. 

తా. పిమ్మట ఇంద్రజిత్తు వీరులైన సోదరులు ఆ రామలక్ష క్ష్మణు లిద్దరూ 

యుద్ధము చేయుటకు సంనద్దులై ఉన్నా రని తెలిసికొని అప్పుడు మాయను 

ప్రయోగించెను. 4 

మూ. ఇన్ర్రజిత్తు రథే స్టాష్య సీతాం మాయామయిీం తదా, 

బలేన మహతావృత్య తస్యా వధమరోచయత్. ర్ 

ప్ర. అ. ఇన్హుజిత్ తు= =ఇందజిత్తు, తదా=అప్పుడు, మాయామయీమ్=మా 

యారూపముగల, సీతామ్=సీతను, రథే=రథమునందు, స్థాప్య= =ఉంచి, మహతా=గొ 

ప్పుదైన, బలేన= సైన్యముతో, ఆవృత్య= కప్పి, తస్యాః= ఆమెయొక్క, వధమ్=వధను, 

అరోచయత్ = =ఇష్టపడెను. 

తా. అప్పుడు ఇంద్రజిత్తు మాయాసీతను రథముమీద ఉంచుకొని, 

గొప్ప సైన్యమును చుట్టూ నిలిపి ఆమెను చంపవలె నని నిశ్చయించుకొనెను, 

మూ. మోహనార్థం తు సర్వేషాం బుద్ధిం కృత్యా సుదుర్శ తిః, 

హన్తుం సీతాం వ్యవసితో వానరాభిముఖో యయౌ, 6 

ప్ర. అ. సుదుర్మతిఃాచాలా చెడ్డబుద్ది గల అతడు, సర్వేషామ్= =అంద 

రియేక్క మోహనార్థమ్= మోహ పెట్టుటకొరకు, బుద్ధిమ్=బుద్ధిని, కృత్వా=చేసి, 

సీతామ్= సీతను, హన్తుమ్= =చంపుటకు, వ్యవ సితః= నిశ్చయించినవాడై, వానరాభి 

ముఖః=వానరులకు అభిముఖు డై, యయాౌ= వెళ్లెను. 

తా. దుర్చుద్ది గల ఆ ఇంద్రజిత్తు అందరినీ మోసము చేయవలె నను 

కోరికతో సీతను చంపుటకు నిశ్చయించుకొని వానరు లున్న వైపు వెళ్లెను. 6 

మూ తం దృష్టా S త్వభినిర్యాన్తం సర్వే తే కాననౌకసః, 

ఉత్పేతురభిసంక్రుద్దాః శిలాహస్తా యుయుత్సవః. 7 

ప్ర. అ. సర్వేడసమస్త మైన, తే=ఆ, కాననౌకసణావానరులు, అభినిర్యాన్తమ= 
బయలుదేరి వచ్చుచున్న, తమ్= వానిని, దృష్టా వెచూచి, అభీసంక్రుడ్దాః= =క్షో పించి 

నవారై, శిలాహన్తాఃశిలలు హస్తములందు గలవారై, యుయుత్సవఃణయుద్దము 
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' చేయుటకు ఇచ్చకలవార్రై ఉత్సేతుఃాఎగిరిరి. 

తౌ. బయలుదేరి వచ్చుచున్న ఆతనిని చూచి వానరు అందరూ 
యుద్ధము చేయుటకు శిలలను హస్తములందు. ధరించి కోపముతో పైకి ఎగిరిరి. 

మూ. హనూమాన్ పురతస్తేషాం జగామ కసికుళ్టురు, 

ప్రగృహ్య సుమహచ్చ్చృజ్ఞం పర్వతస్య దురాసదమ్. 8 

ప్ర. అ. కపికుజ్యరః=వానర శేషు డైన, హనూమాన్ =హనుమంతుడు, 

పర్వతస్య =పర్వతముయొక్క, 'సుదురాసదమ్=మిక్కిలి ఎదిరింప శక్యముకాని, 
సుమహత్=చాల గొప్పదైన, శృజ్గమ్=శిఖరమును, |ప్రగృహ్య= గ్రహించి, తేషామ్= 
వాళ్లయొక్క, పురతః=ఎదుట, ' జగామ=వెళ్లెను. 

తా. వానర్యశ్రేష్టుడైన హనుమంతుడు ఎదిరింప శక్యము కొని, చాల 
పెద్దదైన పర్వతశిఖరమును గ్రహించి ఆ వానరుల ముందు వెళైను 6 

మూ. స దదర్శ హతానన్లాం సీతామిన్లజితో రథే, 
ఏకవేణీధరాం దీనాముపవాసకృశాననామ్, 9 

పరిక్టి షైకవసనామమృజాం రాఘవపియాము, 

రజోమలాభ్యామాలిషెః సర్వగాత్రర్వరస్ర్రియమ్. 10 

| ప్ర. అ. సః=ఆ హనుమంతుడు, ఇన్హుజితఃఇం ద్రజిత్తుయొక్క; రథే=.. 

_రథమునందు, హతానన్హామ్=తొలగిన ఆనందముగలది, ఏకవేణీధరామ్=ఒక 
జటను ధరించినది, దీనామ్=దీనురాలు, ఉపవాసకృశాననామాఉపవాసములచేత 
కృశించిన ముఖము గలది, పరిక్షి షైకవసనామ్=నలిగిన ఒక వస్త్రము గలది, 

అమృజామ్=శరీరసంస్కారము అేనీద రజోమలాభ్యామ్=పరాగముచేతను, మురి 

కిచేతను, ఆలిప్తెణాపూయబడిన, _సర్వగాతైణాసకలావయవములతో _ కూడినది, 

వర స్త్రియమ్=శేష్తమైన స్త్రీ అయిన, రాఘవ పియామ్=రాముని భార్య యైన, 

పీతామ్=సీతను, దదర్శ=చూచెనో: 

తా, హనుమంతుడు ఆ ఇంద్రజిత్తు రథమునందు రాముని భార్య, 
స్త్రీలలో ఉత్తమురాలు అయిన సీతను చూచెను. ఆనందము నశించిన ఆమె 
ఒకే జడను ధరించెను. ఉపవాసములచేత ఎండిపోయిన ముఖముతో దీనురాలైన 
ఆమె నలిగి పోయిన ఒక వస్త్రము ధరించెను. ఆమె అవయవము లన్నీ 

_ న్నానాదిసంస్కారములు లేక. పరాగముచేతను, మురికిచేతను కప్పబడి ఉండను. 

9, 10 
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మూ. తాం నిరీక్ష్య ముహూర్తం తు మైథిలీమధ్యవస్య చ, 

బభూవాచిరదృష్టా హి తేన సా జనకాత్మజా, Il 

ప్ర. అ. ముహూర్తమ్=ముహూర్తకాలమును, తామ్=ఆమెను, నిరీక్ష్య= 

చూచి, మైథిలీమ్= సీతనుగా, అధ్యవస్య _ చానిశ్చయించి, (విషల్లః=దిగులు 

చెందినవాడు) బభూవాఆయెను. తేన=ఆతనిచేత, సా=ఆ, జనకాత్మజా= సీత, 

అచిరదృష్టా హి=కొంచెము కాలము క్రితమే చూడబడినది కదా? 

తా. ఆమెను ముహూర్తకాలము చూడగానే హనుమంతుడు ఆమె సీత్ర 

అని గుర్తుపట్టి విషాదము చెందెను. ఆతడు ఆమెను కొంచెము కాలము 

క్రితమే చూచి ఉండెను కదా? 
ll 

మూ. అబ్రవీత్తాం తు శోకార్తాం నిరానన్దాం తపస్వినీమ్, 

దృష్ట్వా రథస్థితాం దీనాం రాకేఎనుసుతడ్రితామ్, 12 
లు య ల 6౧ 

కం సమర్థితమ స్యుతి చిన్తయన్స మహాకపిః, 

సహ తైర్యానర(శే స్టైరభ్యధావత రావణిమ్. 13 

ప్ర అ. సః మహాకపిః=ఆ హనుమంతుడు, శోకార్తామ్=శోకముచేత 

పీడింపబడిన, నిరానన్లామ్=ఆనందము లేని, తపస్వినీమ్=దీనురాలైన, రాక్ష సేనను 

తశితామ్-ఇంద్రజిత్తు ప్రక్కన ఉన్న, తామ్=ఆమెను, దృష్ట్రాైచూచి, అస్య=వీనికి, 

క్రిమ్=ఏమి, సమర్థితమాచేయ నిశ్చయింపబడినది, ఇతి=అని, అబ్రవీత్ =పలి కెను. 

చిన్లయన్=ఈ విధముగా ఆలోచించుచు, తై=ఆ, వానరై ప్ప సహావా 

నరశ్రేష్టలతో కూడ, రావణిమాఇం ద్రజిత్తును గూర్చి, అభ్యధావతాఎదురుగా 

పరుగెత్తెను. 

తా ఆ సీత ఆనందము లేనిదై రథము మీద ఆ ఇంద్రజిత్తు 

పార్యమునందు చాల దయనీయమైన స్థితిలో ఉండెను. దీనురాలైన 

ఆమెను చూచి, హనుమంతుడు “ఇతడిప్పుడు ఏమి చేయదలచినాడో !” అని 

ఆలోచించుచు, ఆ వానర(శేష్టులకు కూడ తెలిపి వారితో కలిసి శీఘ్రముగా ఆ 

ఇంద్రజిత్తు ఉన్న వైపు వెళ్లెను. 
12, 13 

మూ. తద్యానరబలం దృష్టా [ రావణః కోధమూర్చితః, 

కృత్యా వికోశం నిస్త్రీంశం మూర్తి సీతామకర్ణయత్. 14 

ప్ర. అ. రావణిః=ఇందజిత్తు, తత్ =ఆ, వానరబలమ్=వానర సైన్యమును, 

దృష్టాఖాచూచి, కోధమూర్భితః= క్రోధముచేత వ్యాప్పుడై, నిస్త్రింశమాఖడ్గమును, 

వికోశమ్=ఒర లేని దానినిగా, కృత్వా=చేసి, సీతామ్= సీతను, మూర్దిి=శిరస్సునందు, 

అకర్షయత్ =లొ గెను. 
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తా. ఇంద్రజిత్తు ఆ వానరసైన్యమును చూచి క్రోధావేశముతో కత్తిని 
ఒరనుండి తీసి సీతను తల పట్ట లాగాను. 14 

మూ. తాం ప్రియం పశ్యతాం తేషాం తాడయామాస రాక్షసః, 

క్రోశన్తీం రామ రామేతి మాయయా యోజితాం రథే. 15 

ప్ర అ. రాక్షసః=రాక్షసుడు, తేషామ్=ఆ వానరులు, పశ్యతామ్=చూచు 

చుండగా, మాయయా=మాయచేత, రథే=రథమునందు, యోజితామ్=కూర్చబడిన, 

రామ రామేతి=“రామా! రామా!” అని, (క్రోశన్తీమ్=ఏడ్చుచున్న, తాం స్ర్రియమ్=ఆ 

స్త్రీని; తాడయామాస=కొ ట్టను. 

తా. ఆ రాక్షసుడు ఆ వానరులందరూ చూచుచుండగా, మాయచేత 

రథమునందు సృష్టించబడిన, “రామా! రామా అని ఎడ్చుచున్న ఆ స్త్రీని 

కొ్టైను. 15 

5 అ ॥ మూ. గృహతమూర్హజాం దృష్ట్వా హనుమాన్ దైన్యమాగతః, 

దుఃఖజం వారి నేత్రాభ్యాముత్స ఎజన్మారుతాత్మజః, 16 

ప్ర. అ. మారుతాత్మజణవాయుపుత్రుడైన, హనుమాన్ =హనుమంతుడు, 

గృహీ తమూర్హజామ్= గ్ర హింపబడిన జుట్టు గల ఆమెను, దృష్టా $=చూచి, దైన్యమ్ 

ఆగతఃాదైన్యము పొందినవాడై, నేత్రాభ్యామ్= నేత్రములనుండి, దుఃఖజమ్=దుఃఖ 

మువలన కలిగిన, వారి= నీటిని, ఉత్స ఎజత్ = =విడచెను. 

తా. వాయుపుత్రుడైన హనుమంతుడు సీత జుట్టు ఇంద్రజిత్తు, 
పట్టుకొనుట చూచి, దీనుడై దుఃఖముతో కన్నీళ్లు కార్చెను. 16 

మూ. తాం దృష్టా [1 చారుసర్వాజ్లీం రామస్య మహిషీం (పియాము, 

అబవీత్సరుషం వాక్యం కోధాడ్రక్షోధిపాత్మజమ్. 17 

ప్రై అ చారుసర్యాజ్లీమ్=సుందర మైన సకలావయవములు గలది, 

రామస్య=రామునియొక్క, (పియామ్= పియురాలైన, మహిషీమ్=భార్యా అయిన, 
తామ్ =ఆమెను, దృష్టా $=చూచి, కోధాత్ = =కోపమువలన, రక్షోధిపాత్మజమ్= ఇంద 
జిత్తును గూర్చి, పరుషమ్=పరుషమైన, వాక్యమ్=వాక్యమును, అబ్రవీత్ = =పలి కెను. 

తా. రాముని (పయభార్యయైన, అంద మైన సకలావయములు గల ఆ 

సీతను చూచి హనుమంతుడు కోపము చెంది ఆ ఇం(ద్రజిత్తుతో పరుషముగా 

ఇట్లు పలికను. 17 
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మూ. దురాత్మన్నాత్మనాశాయ కేశపక్తే పరామృశః, 
ల (J 

బ్రహ్మర్షిణాం కులే జాతో రాక్ష సీం యోనిమాన్రితః. 18 

ప్ర. అ, దురాత్మన్ = జార్జ్ | దురాత్ముడా! బ్రహ్మర్షణామా బ్రహ్మర్షుల 

యొక్క, కులే=కులమునందు, జాతః= పుట్టనవాడవు, రాక్ష సిమ్ =రాక్షస సంబంధమైన, 

యోనిమ్=జన ఆగి తః=ఆ శ్రయించినవాడవు అయిన నీవు, అత్మనాశాయానీ 

రాల సవ _శేశపాశమునందు, పరామృశః=స్ప ఎశించితివి. 

తాం ఓ! దురాత్ముడా! బ్రహ్మర్షుల కులమందు పుట్టి రాక్షసజన్మ 

పొందిన నీవు నీ వినాశముకొరకే ఈమె _ కేశపాశమును స్ప )శించితివి. 18 

మూ. ధిక్త్వాం పాపసమాచారం యస్య తే మతిరీదృశీ, 

నృశంనానార్య దుర్వ్ఫత్త కుద పాపపరాక్రమ, 10 

అనార్య స్యేదృశం కర్మ ఘృణా తే నాస్తి నిర ర్హ్రృణ. 

ప్ర అ. యస్యా =ప్క తే=నీయొక్క, మతిఃాబుద్ధి, ఈదృశీ=ఇట్టిదో, 

పాపసమాచారమ్=పాపకర్మ గల, త్వామ్= =అట్టి నిన్ను గూర్చి, "ధిక్=నిందే అగుగాక. 

ఎనృశంసా (కూరుడా! అనార్య= =చెడ్డవాడా! దుర్వ ఎత్తెచెడు నడవడిక గలవాడా! 

క్షుదై =నీచుడా! పాపపరాక్రమె =చెడ్డ పరాక్రమము గలవాడా! నిర్హ ర్ద)ణాజాలి 

చేనివాడా! అనార్యస్య=చెడ్డవాడ వైన, డే శ్థ =నీయొక్క, కర్మ=పని, ఈదృశమీ= =ఇట్టిది! 

ఘృణా=జాలి, నాస్తి=లేదా? 

తొ, (కూరుడా! అనార్యుడా! చెడ నడవడిక గలవాడా! నీచుడా! 

పాపమైన పరాక్రమము గలవాడా! జాలి శేనివాడా! పా పాపప్రవృత్తి గల నీవు, 

ఛీ! ఎంత చెడ్డపని చేసితివి! అనార్యుడ వైన నీవు ఇట్టి పని చేసితివి కదా! 

నీకు జాలి లేదా? 19 

మూ, చ్యుతా గృహాచ్చ రాజ్యాచ్చ రామహస్తాచ్చ మైథిలీ, 20 

కిం తవైషాపరాద్దా హీ యదేనాం హంసి నిర్ణయ. 

ప్ర అ మైథిలీ= సీత, _గృహాచ్చ=గృహమునుండి, రాజ్యాచ్చ=రాజ్య 

మునుండి, రామహస్తాచ్చ=రాముని హస్తమునుండి, చ్యుతా=జారిపోయినది. 

నిరయ=దయలేనివాడా!  ఏనామ్= ఈమెను, హంసి యత్= =కొట్టుచున్నావే! 

ఏషా=ఈమె, తవ=నీకు, కిమ్ అపరాద్దా హి=ఏమి అపరాధము చేసీనది? 

తా. ఓ! దయావిహీనుడా! ఈ సీత గృహమునుండి, రాజ్యమునుండి, 
రాముని నుండి దూరమైపోయినది. ఈమెను కొట్టుచున్నాచే; ఈమె నీకు ఏమి 

అపరాధము చేసినది? 20 
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మూ. సీతాం హత్వా తు న చిరం జీవిష్యసి కథంచన, 21 
Cen ఉచ ఆ ర్తి 

వధార్ణ కర్మణా తేన మమ హస్తగతో వ్యాన. 

ప్ర. అ. సీతామ్సీతను, హత్యా=చంపీ, కథంచన=ఏ విధముగాను ' 
కూడ, చిరమ్=చిరకాలము, న జీవిష్యసి=జీవించవు. వధార్లావధకు తగినవాడా! 

తేన=ఆ, కర్మ ణా=పనిచేత, మమానాయొక్క, హస్తగతః=చేతిని పొందినవాడవు, 

అసి హి=అయినావు కదా. 

తా, సీతను చంపిన పీమ్నట నీవింక చాల కాలము జీవించవు. వధకు 
తగినవాడా! అట్టిపని చేయుటచేత నీవు నాచేత చిక్కినావు. 21 

మూ. యే చ స్తీఘాతినాం లోకా లోకవధ్యెషు కుత్సితాః, 22 

ఇహ జీవితముత్స ఎజ్యొ (గ్రేత్య తొన్ -ప్రతిలప్ప (సు. 

ప్ర. అ. లోకవధ్య=లోకులచేత చంపదగినవాడా! ఇహ=ఇప్పుడు, 

జీవితమ్=ప్రాణమును, ఉత్సృజ్యావిడచి, (పేత్య=పరలోకమునకు వెళ్లి, ఏషు=ఈ 
లోకములయందు, ప్రీఘాతినామ్= స్త్రీలను చంపిన వాళ్లకు, యే=ఏ, కుత్సితాః= 

నింద్యములైన, లోకాః=లోకము లున్నవో, తాన్ =వాటిని, ప్రతిలప్ప్య సే=పొందగలవు. 

తా. లోకులచేత చంపదగినవాడా! నీ విపుడు ప్రాణాలు విడచి, 
పరలోకమునకు వెళ్లి పద్నాలుగు లోకములలో ఏవి నింద్యములో, స్త్రీని 
చంపినవారికి ఏ లోకములు లభించునో వాటికి వెళ్లగలవు. 22 

మూ. ఇతి బ్రువాణో హనుమాన్ సాయుదైర్గరిభిర్వ తః, 23 
ణి ( ఈల = కళ్ళ ఇ? అభ్యధావత్సుసంక్రుద్దో రాక్ష ఎన్లాసుతం ప్రతి. 

ప్ర, అ. హనుమాన్ =హనుమంతుడు, ఇతి=ఇట్టు, బువాణః=పలుకుచు,, 
సాయుధైణాఆయుధములతో కూడిన, హరిభిః=వానరులతో, వృతః=కూడినవాడై, 
సుసంక్రుద్దు=చాల కోపించినవాడై, రాక్ష సేన్తుసుతం (పతి=ఇందజిత్తును గూర్చి, 

ద డట ద కేక 

అభ్యధావత్ =పరు గెత్తెను. 

తా. హనుమంతుడు ఇట్లు పలుకుచు, ఆయుధములు ధరించిన 

వానరులతో కూడినవాడై చాల కోపముతో ఇంద్రజిత్తు మీదికి శీఘ్రముగా 
వెళ్లెను. " 23 

మూ. . ఆపతన్తం మహావీర్యం తదనికం వనౌకసామ్, 24 

రక్షసాం భీిమకోపానామనీకం తు న్యవారయత్. 
ప్ర. అ. ఆపతన్తమ్=వచ్చి మీద పడుచున్న, మహావీర్యమ్=గొప్ప పరాక్రమము 

“గల, వనౌకసామ్=వానరులయొక్క, తత్ అనీకమ్=ఆ సేనను, భీమకోపొనామ్= 
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భయంకరమైన కోపము గల, రక్షసామ్=రాక్షసులయొక్క, అనీకమ్= సైన్యము, 

న్యవారయత్ =నివారించెను. 

తా. వానరుల గొప్ప పరాక్రమము గల ఆ సైన్యమును భయంకరమైన 
కోపముగల రాక్షసుల సైన్యము నివారించెను. 24 

మూ సతాం బాణసహగ్రైణ విక్షోభ్య హరివా హినీమ్, 25 

హనూమన్తం హరి(శేష్టమిన్తుజిత్ ప్రత్యువాచ హ. 

ప్ర అ. సణాఆ, ఇన్హ్రజిత్ =ఇంద్రజిత్తు, తాం హరివా హినీమ్=ఆ 

వానర సైన్యమును, బాణసహసేణ=బాణముల సహస్రముచేత, విక్షోభ్య=బాధించి, 
హరి(శ్రేష్టమ్=వానరశ్రేష్టుడైన, హనూమన్తమ్=హనుమంతుని గూర్చి, ప్రత్యువాచ 
హ=పలికెను. 

తా. ఆ ఇంద్రజిత్తు ఆ వానర సైన్యమును అనేకబాణములచేత క్షోభింపచేసి 

వానర శేష్ణు డైన హనుమంతునకు ఇట్లు బదులు చెప్పెను. 25 

మూ. సుగ్రీవస్త్యం చ రామశ్చ యన్నిమిత్తమిహాగతాః, 26 

తాం వధిష్యామి వైదేహిమద్యెవ తవ పశ్యతః. 

ప్ర అ. సుగ్రీవఃాసుగ్రీవుడు, త్యం చ=నీవు, రామశ్స=రాముడు, 

యన్నిమిత్తమ్=ఏ సీతకొరకు, ఇహ=ఇక్కడికి, ఆగతాజవచ్చినారో,  తామ్= 

అట్టి, వైదే హీమ్=సీతను, తవ=నీవు, పశ్యతణాచూచుచుండగానే, అద్యెవ=ఇప్పుడే, 

వధిష్యామి=చం పెదను. 

తా. ఏ సీతకోసమై నీవు, సుగ్రీవుడు, రాముడు ఇక్కడికి వచ్చినారో 

ఆ సీతను ఇప్పుడు నీవు చూచుచుండగానే చంపెదను. 26 

మూ. ఇమాం హత్యా తతో రాబుం లక్ష్మణం త్వాం చ వానర, 27 

సుగ్రీవం చ వధిష్యామి తం చానార్యం విభీషణమ్. 

ప్ర. అ. వానర=వానరుడా! ఇమామ్=ఈమెను, హత్వా=చంపి, తతః 

అటు పిమ్మట, రామమ్=రాముళ్లి, లక్ష్మణం చ=లక్ష్మణుళ్లో, త్వాం చూనిన్ను, 

సుగీవం చాసుగీవుల్లి, అనార్యమ్=చెడ్రవా డైన, తం విభీషణం చ=ఆ విభీషణుళ్లి, 
క (లక్షి ఊఉ" క ర 

వధిష్యామి=చంపగలను. 

తా. ఓ! వానరుడా! ఈమెను చంపిన పిమ్మట రాముణ్ణి, లక్ష శ్రయిళ్లి, 

నిన్ను, సుగ్రీవుళ్లో, చెడ్డవాడైన ఆ విభీషణుణి చంపగలను. 27 
దం యె షు న్ 

9 
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మూ. న హన్తవ్యాః స్ర్రియశవ్చేతి యద్ బ్రవీషి ప్ల్రవంగమ, 28 

పీడాకరమమిత్రాణాం యత్ స్యాత్కర్తవ్యమేవ తత్, 

ప్రై. అ. ప్లవంగమావానరుడా! స్త్రియణాస్త్రీలు, న హన్తవ్యాః 
ఇతి=చంపదగనివారు 'అని, యత్ =ఏది, బ్రవీషాపలుకుచున్నావో (దానికి ఉత్త 

రము వినుము). యత్=ఏది, అమిత్రాణామ్=శత్రువులకు, పీడాకరమ్= పీడ 

కలిగించునది, స్యాత్ =అగునో, తత్ =అది, కర్తవ్యమేవ=చేయదగినదే. 

తా. వానరుడా! * త్రులను చంపకూడదు” అని నీవన్నదానికి 
సమాధానము వినుము. శత్రువులకు పీడ కలిగించే పని తప్పక చేయవలసినదే. 

మూ. తమేవముక్సా( రుదతీం సీతాం మాయామయీం చ తామ్, 29 
శితధారేణ ఖడ్లేన నిజఘానేన్హజిత్స (యమ్. 

ప్ర అ. ఇన్హ్రజిత్ =ఇంద్రజిత్తు, తమ్=వానినిగూర్చి, ఏవమ్ =ఇట్టు, 

ఉక్తాఖాపలికి, రుదతీమ్= =ఏడ్చుచున్న, మాయామయీమ్=మాయావికారమైన, తాం 

సీతామ్ =ఆ సీతను, స్వయమ్= స్వయముగా, నితధారేణ= వాడియైన అంచు గల, 

ఖడ్గేన= ఖడ్గముచేత, నిజఘాన=కొ ట్రైను. 

తా. ఇంద్రజిత్తు ఇట్లు పలికి మాయానిర్మితయైన ఏడ్చుచున్న ఆ సీతను, 
వాడియైన అంచు గల ఖడ్గముచేత స్వయముగా కొట్టను (చంపెను). 29 

మూ. యజోపవీతమార్షేణ ఛిన్నా తేన తపస్వినీ, 30 

సా పృథివ్యాం పృథుశ్రోణీ పపాత ప్రీయదర్శనా. 

ప్ర. అ. తేనావానిచేత, యజొోపవీతమార్లేణ= యజోపవీతమార్గము చేత, 

ఛిన్నా= =ఛేదించబడిన, తపస్వినీ =దీనురాలు, పృథు శ్రోణీ= =విశాలమైన కటి ప్రదేశము 

గలది, (పియదర్శనా పియమైన దర్శనము గలది అయిన, సా=ఆమె, 

పృథివ్యామా =నేలమీద, పపాత=పడెను. 

తా. దీనురాలు, విశాలమైన కటిప్రదేశము గలది, చూచువారికి 

ఆనందము కలిగించునది అయిన ఆ పీత, ఆత డా విధముగా జందెముె పెటున 
ఉం 

చీల్చివేయగా నేలమీద పడిపోయెను. 30 

మూ. తామినిజిత్ స్త్రియం హత్యా హనూమన్త్నమువాచ హ 31 ద = థీ న్ 

మయా రామస్య పశ్యేమాం [ప్రియాం శస్త్రనిషూదితామ్, 
ఏషా విశన్తా వైదేహీ నిష్పలో వః పరిశ్రమః. 32 
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ప్ర. అ. ఇన్హుజిత్ =ఇందజిత్తు, తామ్=ఆ, స్రియమ్ా స్తీని, హత్వా=చం పి, 
హనూమన్తమ్=హనుమంతుని గూర్చి ఉవాచ హ=పలికెను. మయా=నాచేత, 
శస్త్రనిషూదితామ్=ఆయుధముచేత చంపబడిన, ఇమామ్=ఈ, రామస్య |పియామ్= 
రాముని భార్యను, పశ్య=చూడుము. ఏషా=ఈ, వైదేహీ=సీత, విశస్తా=చంపబడినది. 
వకామీయొక్క, పరిశ్రమఃాపరిశమ, నిష్ఫలజావ్యర్థమైనది. 

తా. ఆమెను చంపిన పిమ్మట ఇంద్రజిత్తు హనుమంతునితో ఇట్లు 

పలికెను. “రాముని భార్యను నేను శస్త్రముతో చంపివేసినాను; చూడుము. 
ఈ సీత మరణించినది; మీ శ్రమ అంతా వ్యర్థమైపోయినది!” 31, 32 

మూ. తతః ఖడ్గ్లేన మహతా హత్వా తామిన్హుజిత్ స్వయమ్, 
హృష్టః స రథమాస్థాయ ననాద చ మహాస్వనమ్. 33 

ప్ర. అ. సః ఇన్హుజిత్ =ఆ ఇంద్రజిత్తు, మహతా పెద్దదైన, ఖర్షేన=ఖడ్ల 

ముచేత, స్వయమ్=స్వయముగా, తామ్=ఆమెను, హత్యా౭చంపీ, తతఃాపిమ్మట, 

హృష్టఃసంతో షించినవాడై, రథమ్=రథమును, ఆస్తాయ=అధిష్టించి, మహాస్వ 

నమ్=గొప్ప ధ్వని కలుగునట్లుగా, ననాద చాధ్వని చేశాను. 

తొ. ఆ ఇంద్రజిత్తు గొప్ప ఖడ్గముచేత స్వయముగా ఆమెను చంపిన 
పిమ్మట సంతోషించుచు, రథముపై కూర్చుండి బిగ్గరగా అరచెను. 33 

మూ. వానరాః శుశ్రువుః శబ్రముదూరే ప్రత్యవ స్థితాః, 
వ్యాదితాస్యస్య నదతస్తద్దుర్గం సంశ్రితస్య తు. 34 

ప్ర. అ. వ్యాదితాస్యస్య=బాగా తెరవబడిన ముఖము గల, తత్ =ఆ, 

దుర్గమ్= సైన్యదుర్గమును, సంశ్రితస్యాఆశయించి. ఉన్న, నదతఃఅరచుచున్న 
వానియొక్క, శబ్దమ్=శబ్దమును, అదూరే=సమీపమునందు, ప్రత్యవ స్టితాఃానిలచి 
ఉన్న, వానరాః=వానరులు, శుశువుః=వినిరి. 

తా. రాక్షస సైన్యమధ్యమునందు ఉండి బాగా నోరు తెరచి అరచుచున్న 

ఆ ఇందజితు చేయు శబమును చుటు (పక్కల ఉన్న వానరులు వినిరి. 34 (జల్లు ప్ర పై (అక్క ఖై 

మూ. తథా తు సీతాం వినిహత్య దుర్మతిః 

ప్రహృష్టచేతాః స బభూవ రావణః, 

తం హృష్టరూపం సముదిక్ష 3 వానరా 

విషణ్ణరూపాః సహనాభిదుద్రువుః. 35 

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకీయే ఆదికావ్యే 

యుద్ధకాళ్డే ఏకాశీతితమః సర్గః. 
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ప్ర అ దుర్మ తిఃాదుష్టబుద్ది గల, సః రావణీ=ఆ ఇందజిత్తు, 

సీతామ్= సీతను, తథా=అట్లు,  వినిహత్య=చంపి, (ప్రహృష్టచేతా౭ాసంతో షించిన 
చిత్తము గలవాడు, బభూవాఆయెను. _ వానరాః=వానరులు, హృష్టరూపమ్= 

చాల సంతోషించిన, తమ్=వానిని, సముదీక్ష్య=చూచి, విషజ్ణరూపాః=చాలా 

దిగులుచెందినవారై, సహసా=వెంటనే, అభిదుద్రువుఃపారిపోయిరి. 

తా, దుర్చుద్దియైన ఆ ఇందజిత్తు సీతను ఆ విధముగా చంపి 

సంతోషించెను. చాలా సంతో షించుచున్న ఆతనిని చూచి వానరులు మిక్కిలి 

విషాదము చెంది వెంటనే పారిపోయిరి. 35 

“బాలానందిని" అను (శ్రీమదామాయణాంధవ్యాఖ్యానమునందు 
యుద్దకాండలో ఎనుబది ఒకటవ నర్ధ సమాప్తము. 



అథ ద్వ శీతితమః సరః 
NM 

[హనుమంతుని నాయకత్యములో వానరులు రాక్షసులతో యుద్దము 

చేయుట. హనుమంతుడు రామునివద్దకు వెళ్లుట. ఇందజిత్తు నికుంభిలకు వెళ్లి 

యజ్ఞము చేయుట] 

మూ. (శ్రుత్వా తు భీమనిర్హాదం శక్రాశనిసమస్వనమ్, 

ఏక్షమాణా దిశః సర్వా దుద్రువుర్యానరా భృశమ్. | 

ప్ర. అ. శక్రాశనిసమస్వనమ్ =దే వేంద్రుని వజము వంటి ధ్వని గల, 

భీమనిర్హ్రాదమ్=-భయంకరమైన అరపును, (శుత్వా=విని, వానరాః=వానరులు, 

వీక్రమాణాఃాచూచుచున్నవారై, సర్వాఃసమస్తమైన, _ దిశణాదిక్కులను గూర్చి, 

భృశమ్ =మిక్కిలి, దుద్రువుః=పారిపోయిరి. 

తా. దేవేందుని వజ్రాయుధముధ్వని వంటి ధ్వని గల భయంకరమైన 
ఆ అరపు విని వానరులు ఇటు అటు చూచుచు అన్ని దిక్కులకు పారిపోయిరి. 

మూ. తానువాచ తతః సర్వాన్ హనుమాన్ మారుతాత్మజః, 

విషణ్ణావదనాన్ దినాంస్త్రస్తాన్నిద్రవతః పృథక్. 2 

ప్ర అ. తతః=అటు పిమ్మట, మారుతాత్మజః=వాయుపుత్రుడైన, హను 

మాన్ =హనుమంతుడు, విషణ్ణవదనాన్ = దిగులు చెందిన ముఖములు. గల, 

దీనాన్=దీనులైన, (త్రస్తాన్= =భయపడిన, ప్వథక్=వేరువేరుగా, విదవతః=పారిపోవు 

చున్న, తాన్= ఆ, సర్వాన్ =అందరినీ గూర్చి, ఉవాచ=పలి కను. 

తా. ఆ వానరు లందరూ భయపడి, దీనులై, వాడిపోయిన ముఖాలతో 

వేరువేరుగా పారిపోవుచుండగా వాయుపుత్రుడైన హనుమంతు డిట్ట్లు పలికెను. 

మూ. కన్నాద్విషల్లువదనా విద్రవధ్యం ప్లవంగమాః, 

త్యక్తయుద్దసముత్సాహాః శూరత్వం క్వ ను వో గతమ్. 3 

ప్ర. అ. ప్రవంగమాః= వానరులారా! త్యక్తయుద్దసముత్సాహాః=విడవబడిన 

 యుద్దోత్సాహము “గలవారై, విషణ్ణవదనాజాదిగులు చెందిన ముఖములు గల 

వారై, కస్మాత్ = =ఎందువలన, విద్రవధ్యమ్= పారిపోవుచున్నారు? వణమీయొక్క, 

శూరత్వమ్= శూరత్వము, కృ=ఎక్కడికి, గతమ్= =వెళ్లినది? 
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తా. ఓ! వానరులారా! యుద్దోత్సాహము విడచి దిగులు చెందిన 

ముఖాలతో ఎందుకు పారిపోవుచున్నారు? మీ శూరత్వము ఎక్కడికి పోయినది? 

మూ. _ పృష్టతో౭౬నువ్రజధ్వం మామగ్రతో యాన్తమాహవె, 

శూ రైరభిజనో పేతైరయుక్తం హి నివర్తితుమ్. ర్త 

ప్ర. అ. ఆహవే= యుద్దమునందు, అ(గతః=ఎదుట, యాన్తమ్= "చెళ్ళు దున్న, 

మామ్= =నన్ను, పృష్టతఃా ఎనుక, ; అను వ్రజధ్య్వమ్= =అనుసరించి రండి. . అభిజనో* టత్రైః= 

ఉత్తమవంశము గల, శూరైఃశూరులచేత, నివర్తితుమ్=వెనుకకు మరలుటకు, 

అయుక్తం హి=యుక్తము' కాదు కదా? 

తా. యుద్దములో ముందు ఉన్న నా నెనుకనే మీరు రండు. 

ఉత్తమవంశసంజాతులైనే శూరులు వెనుకకు మరలిపోగూడదు కదా? 4 

మూ. ఏవముకాః సుసంక్రుద్దా వాయుపుత్రేణ ధీమతా, 

శైలశృజ్ఞాన్ ద్రుమాం శ్చైవ జగ్భహ్నర్ల ఎష్రమౌాననాః, రి 

ప్ర. అ. ధీమతా=బుద్దిమంతుడైన, వాయుపుత్రేణ= =హనుమంతునిచేత, 
ఏవమ్=ఇట్టు, ఉక్తాః౭పలకబడిన, "హృష్టమానసాః =సంతో షీంచిన మనస్సులు గల ఆ 

వానరులు,. సుసం(క్రుద్దాణా వచ్రాలా కోపించినవారై, శెలశృజ్ల్ఞాన్ = పర్వతశి ఖరములను, 

(దుమాన వైవావృక్షములను, జగ్భహుః= గ్రహించిరి. 

తా ఆ వానరులు హనుమంతుని మాటలు విని మనస్సులలో 

ఉత్సాహము చెంది కోపముతో పర్వతశిఖరములను, వృక్షములను గ్రహించిరి. 

మూ. అభిసేతుశ్చ గర్హన్హో రాక్షసాన్ వానరర్హభాః, 

పరివార్య హనూమన్తమన్వయుశ్చ మహాహవే. 6 

ప్ర. అ. వానరర్హభాజావానరశ్రేష్టులు, గర్హన్తః౭గర్హించుచున్నవారై, రాక్ష 
సాన్ =రాక్షసులను గూర్చి, అభి పేతుఃాఎదురుగా వెళ్లిరి. మహాహవే= =మహాయుద్ధము 
నందు, హనూమన్నమ్= హనుమంతుణ్ణి, పరివార్య=చుట్టి, అన్నయుః=అనుసరించిర. 

తా. వానర్య్రేష్టులు గర్హించుచు రాక్షసులమీదికి శీఘ్రముగా వెళ్లిరి. ఆ 
మహాయుద్దమునందు హనుమంతుని చుట్టూ చేరి ఆతని వెనుకనే వెళ్లిరి. 6 

మూ. స తైర్వానరముఖ్యెస్తు హనుమాన్సర్వతో వృతః, 
హుతాశన ఇవార్చిష్మా నదహచ్చత్రువా హినీమ్. 7 

ప్ర. అ. సణ౯ఆ, హనుమాన్=హనుమంతుడు, తైః=ఆ, వానరముఖ్యెః=నా 

నర్యశ్రేష్టులతో, సర్వతః=అంతటా, వృతశాకూడినవాడ్డె, 'అర్బిష్మాన్= జ్వాలలు గల, 
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హుతాశనః ఇవాఅగ్ని వలె, శత్రువా హినీమ్=శత్రు సైన్యమును, అదహత్ =కొల్సి వే 

సను. 

తా. ఆ వానరనాయకులందరు అన్ని వెపులా తనను అనుసరించి రాగా, 

హనుమంతుడు జ్యాలలతో గూడిన అగ్ని వలె శత్రు సైన్యమును దహించివేసెను. 

మూ. స రాక్షసానాం కదనం చకార సుమహాకపిః, 

వృతో వానరసైన్యేన కాలాన్తకయమోపమః. 8 

ప్ర. అ. వానర సైన్యేనావానర సైన్యముతో, వృతణాకూడిన, సః మహా 
కపిః=ఆ హనుమంతుడు, కాలాన్తకయ మోపమఃప్రలయకాలమునందు సంహరించు 

యమునితో సమానుడై, రాక్షసానామ్=రాక్షసులయొక్క, కదనమ్=నాశమును, 

చకే=చేసెను. 

తా. వానర సైన్యముతో కూడిన ఆ హనుమంతుడు ప్రలయకాలమునందు 
సంహారము చేయు యముడు వలె రాక్షససంహారము చేసెను. 8 

మూ. సతు శోకేన చావిష్టః కోపేన చ మహాకపిః 

హనూమాన్ రావణిరథే మహతీం పాతయచ్చిలామ్. 9 

ప్ర. అ. మహతా=గొప్పదైన, కో కేన=శోకముతోను, కోాపేన చ=కో 

పముతోను, ఆవిష్టః=కూడిన, మహాకపిః౭మహావానరుడైన, సః హనుమాన్ =ఆ 

హనుమంతుడు, రావణిర థే=ఇంద్రజిత్తు రథముమీద, మహతీమ్= పెద్దదైన, శిలామ్= 
శిలను, పాతయత్ =పడవేసెను. 

తా. గొప్ప శోకముతోను, రోషావేశముతోను ఉన్న వానరనాయకుడైన 

ఆ హనుమంతుడు ఇంద్రజిత్తు రథముమీద పెద్ద శిలను పడవేసెను. 9 

మూ. తామాపతన్తీం దృష్ట్వైవ రథః సారథినా తదా, 

విధేయాశ్వసమాయుక్షో విదూరమపవాహితః. 10 

ప్ర. అ. తదా=అప్పుడు, ఆపతన్తీమ్=మీదపడుచున్న, తామ్=ఆ 

శిలను, దృష్టైవాచూడగానే, విధయాశ్వసమాయుక్ష్తః=విధేయములైన అశ్వములతో 
కూడిన, రథః=రథము, సారథినా=సారథిచేత, విదూరమ్=చాల దూరముగా, 

అపవా హితః=తొలగింపబడినది.. 

తాః మీద పడుచున్న ఆ శిలను చూడగానే సారథి, చెప్పినట్లు చేయు 

గుజ్జములు కట్టిన రథమును దూరముగా తప్పించివేసెను. 10 

మూ. _ తమిన్హుజితమప్రాప్య రథస్థ్రం సహసౌరథిమ్, 

వివేశ ధరణీం భిత్తా [ సా శిలా వ్యర్థముద్యతా. ll 
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ప్ర. అ. వ్యర్థమ్=వ్యర్థముగా, ఉద్యతా=ప్రయోగింపబడిన, సా శిలా=ఆ శిల, 
రథస్థమ్=రథమునందున్న, సహసారథిమ్=సారథితో కూడిన, తమ్ ఇన్లుజితమ్=ఆ 
ఇంద్రజిత్తును, అప్రాప్య=చేరకుండగానే, ధరణీమ్=భూమిని, భీత్తా గ=భేదించుకొని, 

వివేశ=ప్రవేశించెను. 

తా. వ్యర్థముగా ప్రయోగించబడిన ఆ శిల సారథితో రథమునందున్న 

ఇంద్రజిత్తును చేరకుండగనే నేలను (బ్రద్దలు కొట్టుకొని క్రిందికి దిగిపోయెను. 

మూ. పతితాయాం శిలాయాం తు వ్యథితా రక్షసాం చమూః, 

నిపతన్హ్యా చ శిలయా రాక్షసా మథితా భృశమ్. 12 

ప్ర, అ. శిలాయామ్=శిల, పతితాయామ్=పడినదగుచుండగా, రక్షసామ్= 
రాక్షసులయొక్క, చమూః= సేన, వ్యథితావ్యథ చెందినది. _నిపతన్నా= క్రింద 
పడుచున్న, చిలయా=శిలచేత, రాక్షసాః=రాక్షసులు, భృశమ్ మిక్కిలి, మధథితాః= 

నలగగొట్టబడిరి. 

తా. శిల (క్రింద పడి రాక్షసులు నలిగిపోయిరి. ఈ విధముగా శిల 
పడుటచే రాక్షససేన వ్యథ చెందెను. 12 

మూ. తమభ్యధావన్ శతశో నదన్తః కాననౌకసః, 
తే ద్రుమాంశ్చ మహాకాయా గిరిశ్చజ్ఞాణి చోద్యతాః. 13 

ప్ర, అ. మహాకాయాః= పెద్ద శరీరములు గల, తే కాననౌకసః=ఆ వానరులు, 
శతశః=వందలకొలది, (దుమాంశ్స=వృక్షములను, గీరిశ్చజ్ల్ఞాణో చాపర్వతశిఖరములను, 
ఉద్యతాఃాఎత్తినవారై, నదన్తః౭గర్దించుచున్నవారై, తమ్=ఆ ఇంద్రజిత్తును గూర్చి, 
అభ్యధావన్ =పరు గెత్తిరి. 

తా. పెద్ద దేహములు గల వందలకొలది ఆ వానరులు వృక్షములను, 
పర్వతశిఖరములను (గ్రహించి, గర్దించుచు ఆ ఇంద్రజిత్తు మీదికి వెళ్లిరి. 13 

మూ. క్రిపన్తీనుజితం సంఖ్యే వానరా భీమవిక్రమాః, 
వృక్ష శెలమహావర్గం విసృజన్తః స్టవజ్ఞమాః, ' 14 
శత్రూణాం కదనం చక్రుర్నేదుశ్చ వివిధైః స్వనైః. 
ప్ర అ. భీమవి[క్రమాః=౭భయంకరమైన పరాక్రమము గల, వానరాః= 

వానరులు, సంభ్యయుద్రమునందు, ఇన్రుజితమ్=ఇంద్రజిత్తును గూర్చి, ్లిపన్సి= 
వృక్షములను శిఖరములను విసిరిరి. ప్రవంగమాః=వానరులు, వృక్ష శెలమహావ 
రమ్=వృక్షములయొక్క ఎలములయొక్క గొప్ప వర్షమును, విసృజన్తఃావిడచుచు, 
శత్రూణామ=శత్రువులయొక్క, కదనమ్=నాశమును, చృక్రుః=చే సిరి. వివిధైః=అనే 
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కవిధములైన, స్వనైః=ధ్వనులతో, నేదుశ్చ=అరచిరి. 

తా. భయంకర మైన పరాక్రమము గల వానరులు యుద్ధమునందు 

వృక్షములను, శిఖరములను ఇంద్రజిత్తు పై విసరిరి. ఆ వానరులు గొప్పు 

వృక్షవర్షమును, శిలావర్షమును కురిపించుచు శత్రువులను చంపిరి. అ నేకవిధములైన 

స్వరములతో గర్దించిరి. 14 

మూ. వానరై స్తెర్మ హాభీమైర్సోరరూపా నిశాచరాః, 15 

వీర్యాదభిహతా వృక్షెర్వ ్యచేష్టన్త రణక్షితౌ. 

ప్ర. అ. ఘోరరూపాః=భయంకరములైన రూపములు గల, నిశాచరాః 

రాక్షసులు, మహాభీమైఃచాల భయంకరులైన, తైః వానరైకాఆ వానరులచేత, 
ల 

వీర్యాత్ =పరాక్రమమువలనను, వృ కైఃజవృక్షములచేత, అభిహతాః=క్ొట్టబడినవార్రి, 

రణక్షి తౌ=యుద్దభూమియందు, వ్యచేష్టన్త=(పడి) కొట్టుకొనిరి. 

తొ. భయంకరములెన రూపములు గల రాక్షసులు చాల భయంకరులైన 

వానరులచేత బలపూర్వకముగా వృక్షములచేత కొట్టబడినవారై, యుద్ధభూమి 

మీద పడి కొట్టుకొనిరి. 15 

మూ. స సైన్యమభివీక్షాథ వానరార్షితమిన్హ్రజిత్, 16 

ప్రగృ హీతాయుధః క్రుద్దః పరానభిముఖో యయౌ. 

కలో ప్ర అ. సః ఇన్దుజిత్=ఆ ఇంద్రజిత్తు, వానరార్షితమ్=వానరులచేత 

పీడింపబడిన, "సైన్యమ్= సైన్యమును, అభివీక్ష్యైచూచి, అథాఅటు పిమ్మట, ప్రగృ 

హీతాయుధః=గ్రహింపబడిన ఆయుధములు గలవాడై, (క్రుద్ధణాకో పించినవాడై, 

పరాన్ =శత్రువులను గూర్చి, అభిముఖః=అభిముఖుడై, యయౌ=వెళ్లైను. 

తా. ఆ ఇంద్రజిత్తు తన సైన్యమును వానరులు పీడించుట చూచి, 
కోపించినవాడై ఆయుధములు ధరించి శత్రువులకు అభిముఖుడై వెళ్లెను. 16 

మూ స శరౌఘానవస్సజన్ స్వ సైన్యేనాభిసంవృతః, 17 

భః 9 క ల 

జఘాన కపిశార్జూలాన్సుబహూన్ దృఢవిక్రమః. 

ప్ర. అ. దృఢవిక్రమఃదృఢమైన పరాక్రమము గల, సః=అతడు, స్వ సైన్యేన= 

తన సైన్యముతో, అభిసంవృతః=కూడినవాడై, శరౌఘాన్ =బాణసముదాయములను, 

అవసృజన్ =విడచుచు, సుబహూన్=చాలమంది, క పీశార్జూలాన్ =వానరశేష్టు లను, 

జఘాన=చం పను. 

తా. దృఢమైన పరాక్రమము గల ఆ ఇంద్రజిత్తు తన సైన్యముతో 

కలిసి బాణములను విడచుచు చాలమంది _వానర[శేష్ణులను చంపివేసెను. 17 
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మూ. శూలైరశనిభిః ఖడ్గెః పట్టిశెః కూటముద్గరైః, HB 
తే చాప్యనుచరాస్తేస్య వానరాన్ జఘ్నురాహనే. 

ప్ర. అ. ఆహబచే=యుద్దమునందు, తస్య=వానియొక్క, తే=ఆ, 

అనుచరాః అపి=అనుచరులు కూడ, శూలైః=శూలములచేత, అశనిభిః=వజముల 

చేత, ఖడ్యె=ఖడ్గములచేత, పట్టి శె=పట్టిశములచేత, కూటముద్గరై=కూటములచేత, 

ముద్గరములచేత, వానరాన్=వానరులను, జఘ్నుః=చం పీరి. 

తొ, ఇంద్రజిత్తు 'పైనికులు కూడ, యుద్దమునందు, వొనరులను శూల 

- వజ - ఖడ్గ ఆ పట్టశ - కూట - ముద్గములచేత చంపిరి. 18 

మూ. సుస్కన్చవిట పైః శాలైః శిలాభిశ్చ మహాబలః, 19 
ర 

హనూమాన్ కదనం చే రక్షసాం భీమకర్మణామ్. 

ప్ర_ అ. మహాబలః=గొప్ప బలము గల, హనూమాన్ =హనుమంతుడు, 

సుస్కన్లవిట పైః=మంచి 'మానులు కొమ్మలూ గల, శాలై=వృక్షములచేత, గిలాభిశ్చ= 

శిలలచేత, భీమకర్మణామ్=భయంకరమైన కర్మ గల, రక్షసామ్ారాక్షసులయొక్క, 
కదనమ్=సంహారమును, చ(కే=చేసెను. 

తొ, మహాబలశాలియైన హనుమంతుడు మంచి (మానులు కిమ్ములూ 

ఉన్న చెట్లచేతను, శిలల చేతను భయంకరమైన కర్మ గల రాక్షసులను చంపెను. 

మూ. స నివార్య పరానికమబవీత్తాన్ వనౌకసః, 20 

హనూమాన్ సంనివర్తధ్వం న నః సాధ్యమిదం బలమ్. 

ప్ర. అ. సః హనుమాన్ =ఆ హనుమంతుడు, పరానీకమ్=శత్రు సైన్యమును, 
నివార్య=నివారింపజేసి, తాన్ వనౌకసః=ఆ వానరులను గూర్చి, అబవీత్ =పలి కెను. 
సంనివర్తధ్వమ= వెనుకకు మరలండి. ఇదమ్=ఈ, బలమ్= సైన్యము, నః=మనకు, 

సాధ్యమ్=సాధింప (ఓడింప) దగినది, న=కాదు. 

తా. ఆ హనుమంతుడు శృత్రుసైన్యమును వెనుకకు పోవునట్లు చేసి 
వానరులతో ఇట్లు పలికెను. “వెనుకకు మరలుడు; మనము ఈ రాక్షస 
సైన్యమును ఓడించి ప్రయోజన మేమీ లేదు. 20 

మూ. త్యక్త్వా ప్రాణాన్విచేష్టనో రామ పియచికీర్ణవః, 21 
యన్నిమిత్తం హి యుధ్యామో హతా సా జనకాత్మజా. 

ప్ర అ. రామ పియచికీర్ణవ=రామునకు (ప్రియము చేయ దలచినవా 
రమై, ప్రాణాన్ =ప్రాణములను, త్యక్త్వా=విడచి, విచేష్టన్తః=పనిచేయుచున్నవారమై, 
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యన్నిమిత్తమ్=ఏ సీతకొరకు, యుధ్యానుణాయుద్దము చేయుచున్నామో, సా 

జనకాత్మ జా=ఆ సీత, హతా=చంపబడినది. 

తా. రామునకు (పియము చేయవలె నను కోరికతో, (ప్రాణాలకు 

తెగించి పని చేయుచు ఏ సీతకోసమై యుద్దము చేయుచున్నామో ఆ సీత 
చంపబడినది. 21 

మూ. ఇమమర్హం హి విజ్ఞాప్య రామం సుగ్రీవమేవ చ, 22 

తౌ యత్సితివిధాస్యేతే తత్కరిష్యామహే వయమ్. 

ప్ర అ. ఇమమ్=ఈ, అర్హమ్=-విషయమును, రామమ్=రాముళ్లో గూర్చి, 

సుగీవమేవ చాసుగివుణి గూరి, విజాష=తెలిపి, తౌ=వారిదరూ, యల్ = 

ఏది, ప్రతివిధాస్యేతే= ప్రతి క్రియగా చేయగలరో, తత్=దానిని, వయమ్=మనము, 

కరిష్యామ హే=చే సెదము. 

తా. ఈ విషయము రామునకు, సుగ్రీవునకు తెలిపి వారు ఏ ప్రతిక్రియ 

చేయుదురో దానిని మనము చేసెదము”. 22 

మూ. ఇత్యుక్వా( వానర[శేషో వారయన్ సర్వవానరాన్, 23 

శనైః శవైరసంపత్రస్తః సబలః సంన్యవర్తత. 

ప్ర. అ. వానర శేష్టః=వానర శ్రేష్టుడు, సర్వవానరాన్ =అందరు వానరులను, 

వారయన్ =నివారించుచు, ఇతి= ఇట్లు, ఉక్తాాపలికి, అసంత్రస్తణాభయపడనివాడై, 

సబలః= సైన్యముతో కూడినవాడైై, శనైః శనైః= మెల్లమెల్లగా, సంన్యవర్తతామరలెను. 

తా. వానర్యశేష్టుడైన హనుమంతుడు ఆ వానరు లందరితో ఇట్లు 

పలికి, యుద్దమునుండి వారించి, సైన్యసమేతుడై, భయము చెందక, మెల్లమెల్లగా 
వెనుకకు మరలెను. 23 

మూ. తతః (సేక్ష్య హనూమన్తం |వ్రజన్తం. యత్ర రాఘవః, 24 

స హోతుకామో దుష్టాత్మా గతశ్చెత్యం నికుమ్భిలామ్. 

ప్ర. అ. తతః=అటు పిమ్మట, దుష్ట్రాత్మా=దుష్టబుద్ది గల, సః=ఆ ఇంద్ర 

జిత్తు, రాఘవః=రాముడు, యత్రాఎక్కడ ఉన్నాడో అక్కడికి, వ్రజన్త మ్=వెళ్లుచున్న, 

హనూమన్త్నమ్ =హనుమంతుళ్లో, పేక్ష్యై చూచి, హోతుకామః=హోమము చేయు 

కోరిక గలవాడ్రి, నికుమ్బిలామ్=నికుంభిల అను, చెత్యమ్=దేవాలయమును గూర్చి, 

గతః=వెళినాడు. 

తా. హనుమంతుడు రాముడున్న వెపు వెళ్లుచున్నట్లు చూచి దుర్చుద్ధియైన 

ఇంద్రజిత్తు హోమము చేయుటకు నికుంభిల అను దేవాలయమునకు వెళ్లెను. 
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మూ. నికుమ్బిలామధిష్టాయ పావకం జుహవేన్రుజిత్, 25 
యజ్ఞభూమ్యాం తతో గత్వా పావకస్తేన రక్షసా, 
హూయమానః (పజజ్యాల మాంసశోణితభుక్తదా. 26 

ప్ర అ. ఇన్హ్రిజిత్ = =ఇం|ద్రజిత్తు, నికుమ్భిలామ్= నికుంభిలన్నుు అధిమ్టాయ= 

అధిష్టించి, పావకమ్=అగ్నిని, జుహావాహేమముచే ఆను. = తతజాఅటు పిమ్మట, 

యజ్ఞభూమ్యామ్=యజ్ఞభూమియందు, గత్వా=వెళ్లి, తేన రక్షసా= ఆ రాక్షసుని 
చేత, హూయమానఃణహోమముచేయబడుచున్న, పావకఃాలగ్ని, తదా=అప్పుడు, 

మాంసశోణితభుక్= మాంసమును శోణితమును తినుచు, ప్రజజ్యాలాప్రజ్వలించెను. 

తా. ఇంద్రజిత్తు నికుంభిలలో కూర్చొని అగ్నిలో హోమము చేసెను 
యజ్ఞభూమికి వెళ్లిన ఆ రాక్షసుడు హోమము చేయుచుండగా, అగ్ని 

మాంసమును, రక్తమును కబళించుచు ప్రజ్యలించెను. 25, 26 

మూ. సో౬ర్చిఃపినర్దో దదృశే హోమశోణితతర్సితః, 

సంధ్యాగత ఇవాదిత్యః సుతీవ్రో౭_గ్నిః సముత్రిత:. 27 

ప్ర అ. అర్చిః పినద్దః=జ్వాలలచేత కట్టబడిన, హోమశోణితతర్పితః= =రక్త 

హోమముచేత తృప్తి పొందింపబడిన, సముత్తితః= పైకి లేచిన, సుతీవః=చాల 
తీవమైన, అగ్నీః=అగ్ని, సంధ్యాగతజాసంధ్యయందున్న, ఆదిత్యః ఇవ= సూర్యుడు 

వలి, దదృశే=కనబడెను. 

తా. రక్తహోమముచేత తృప్తి పొందింపబడి పైకి లేచిన, జ్యాలలు 

ముడిపడి ఉన్న చాల తీవ్రమైన అగ్ని సంధ్యాసమయమునందలి సూర్యుడు వలె 

కనబడెను. 27 

మూ. అథేన్రుజిద్రాక్షసభూతయే తు 
జుహావ హవ్యం విధినా విధానవిత్, 

అల్ల ఇవ్ దృష్టా 1 వ్యతిష్టన్త చ రాక్షసా స్త 

మహాసమూ హేషు నమానయజ్ఞా. 28 

_ఇత్యార్ల శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకీయే ఆదికావ్యే 

యుద్దకాణ్ణ్చే ద్వ్యశీతితమః సర్గః. 

ప్ర. అ. అథ=అటుపిమ్మట, విధానవిత్= విధానమును ఎరిగిన, ఇన్హజిత్ = = 
ఇంద్రజిత్తు, రాక్షసభూతయే=రాక్షసుల అభివృద్దికొరకు, విధినా=శా స్త్రవిధిచేత, 
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హవ్యమ్=హవ్యమును, జుహావ=హోమముచేసెను. నయానయజ్ఞా=నీతిని అపనీతిని 

ఎరిగిన, తే రాకసాః=ఆ రాకసులు, దృమ్హాాచూచి, మహాసమూహేషు=పెద 
లి రు యి 

గుంపులయందు, వ్యతిష్పన్నానిలచిరి. 28 

“బాలానందిని* అను ఢశ్రీమదామాయణాంధవ్యాఖ్యానమునందు 

యుద్దకాండలో ఎనుబది రెండవ నర్గ నమాప్తము. 



అథ త్ర్యశీతితమః సర్గః 

(₹నీతావధవ్రుత్తాంతము. విని రాముడు మూర్భపోవుట. లక్ష్మణుడు 
రాముణ్ణి ఓదార్భుచు పొరుషమును చూవుటకు ఉద్భమించుట] 

మూ. _ రాఘవశ్చాపి విపులం తం రాక్షసవనౌకసామ్, 

శ్రుత్వా సంగ్రామనిర్హోషం జామృవన్తమువాచ హ. 1 

ప్ర అ. రాఘవశ్చా పి=రాముడు, " రాక్షసవనౌకసామ్=రాక్షసులయొక్క, 
వానరులయొక్క, తమ్=ఆ, విపులమ్= అధికమైన, సంగ్రామనిర్షోషమ్=యుద్దధ్వనిని, 
(శుత్వా౭విని, జొమ్బవన్తమ=జాంబవంతుని గూర్చి, ఉవాచ హాపలికెను. 

తా. రాముడు రాక్షసవానరుల ఆ అధికమైన యుద్ధధ్వనిని విని 

జాంబవంతునితో ఇట్లు పలి కను. l 

మూ, సౌమ్య నూనం హనుమతా కృతం కర్మ సుదుష్కరమ్, 

శూయతే చ యథా భీమః సుమహానాయుధస్వనః. 2 

ప్ర. అ. సౌమ్య=సౌమ్యుడా! సుమహాన్=చాల గొప్పదైన, భీమః=భయం 
కరమైన, ఆయుధస్వనః= ఆయుధముల ధ్వని, యథా=ఎట్టు, (శూయతే=వినబ 

డుచున్నదో, దానిని పట్టి, హనుమతా=హనుమంతునిచేత, సుదుష్కరమ్=చాల 
చేయ శక్యముకాని, కర్మ=పని, కృతమ్=చేయబడినది. నూనమ్=నిశ్చయము. 

తా. సామ్యుడా! భయంకరమైన గొప్ప ఆయుధధ్వని వినబడుచున్నది; 
దీనిని బట్టి హనుమంతుడు చేయ శక్యము కాని పని ఏదో చేసి ఉండును, 
సందేహము లేదు. 2 

మూ. తద్గచ్చ కురు పాహాయ్యం స్వబలేనాభిసంవృతః, 
శ ఇ అగ 9 శ ఉట బి క్రిప్రమృక్షపతే తస్య కపి(శేష్టస్య యుధ్యతః, త్ర 

ప్ర. అ. బుక్షపతే=భల్లూకరాజా! తల్ =ఆ కారణమువలన, స్వబలేన=నీ 

సేనతో, అభిసంవృతః=కూడినవాడవై, గచ్చ=వెళ్లుము. యుధ్యతః=యుద్దము 
చేయుచున్న, తస్య=ఆ, కషి శ్రేష్వస్య=హనుమంతునకు, క్రిపమ్శీఘముగా, సాహా 

య్యమ్=సాహాయ్యమును, కురు=చేయుము. 

తా. భల్లూకరాజా! అందువలన నీవు నీ సైన్యముతో కలసి వెళ్లి 
యుద్దము చేయుచున్ని హనుమంతునకు శీఘ్రముగా సాహాయ్యము చేయుము. 
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మూ. బుుక్షరాజస్తధథేత్యుక్సాా స్వేనానీకేన సంవృతః, 
ఆగచ్చత్సకశ్సిమద్వారం హనూమాన్యత్ర వానరః. 4 

el 

ప్ర అ. బుక్షరాజః=భల్లూకరాజు, తథేతి=అ'ట్లే అని, ఉక్తా $ెపలికి, 

స్వేన=తన సంబంధమైన, అనీకేన= సైన్యముతో, సంవృతఃాకూడినవాడై, వానరః 

వానరుడైన, హనూమాన్ =హనుమంతుడు, యత్ర=ఎక్కడ ఉండునో అట్టి, 

పశ్చిమద్యారమ్=పశ్చిమద్వారమును గూర్చి, ఆగచ్చత్ =వచ్చెను. 

తొ. జాంబవంతుడు “అట్లే చేసెదను” అని పలికి తన "సైన్యముతో 

కూడినవాడైై, హనుమంతు డున్న పగ్చిమద్వారము వెపు వెళ్లెను. 4 

మూ. అథాయాన్తం హనూమన్తం దదర్శర్క్షపతిస్తదా, 

వానరైః కృతసంగ్రామైః శ్వసద్భిరభిసంవృతమ్. ర్ 

ప్ర. అ. అధథ=అటు పిమ్మట, బుక్తపతిః౭జాంబవంతుడు, కృతసం[గ్రామైః= 

చేయబడిన యుదము గల, శ్వసద్దిః=నిట్టూర్చు చున్న, వానరెః=వానరులతో, 
(> ఠం వ్ 

అభిసంవృతమ్=కూడిన, ఆయాన్తమ్=వచ్చుచున్న, హనూమన్తమ్=హనుమంతుళ్లి, 

దదర్శ=చూచను. 

తొ. పిమ్మట జాంబవంతుడు, యుద్దము చేసి నిట్టూర్చుచున్న 

వానరులతో కలిసి వచ్చుచున్న హనుమంతుణ్ణి చూచెను. ర్ 

మూ. దృష్ట్వా పథి హనూమాంశ్చ తదృక్షబలముద్యతమ్, 

నీలమేఘనిభం భీమం సంనివార్య న్యవర్తత. 6 

ప్ర. అ. హనూమాన్ చాహనుమంతుడు, ఉద్యతమ=యుద్ధమున కై 

ఉద్యుక్తమైన, నీలమేఘనిభమ్=నల్లని మేఘముతో సమానమైన, భీమమ్=భయంక 

రమైన, తత్ =ఆ, బుక్షబలమ్=భల్లూకముల సైన్యమును, పథి= మార్గమునందు, 

దృష్టా $=చూచి, సంనివార్య=మరల్చి, న్యవర్తతామరలెను. 

తా. యుద్దానికై బయలుదేరి వచ్చుచున్న భయంకరమైన నీలమేఘముల 

వంటి ఆ భల్లూక సైన్యమును హనుమంతుడు మార్గమధ్యమునందు చూచి, 

దానిని వెనుకకు మరర్సి తాను మరలి వచ్చెను. 6 

మూ. స తేన సహ సైన్యేన సంనికర్ణం మహాయశాః, 

శీషఘ్రమాగమ్య రామాయ దుఃఖితో వాక్యమబ్రవీత్ 7 

ప్ర. అ. మహాయశాః=గొప్ప కీరి గల, సః=ఆ హనుమంతుడు, తేన 

సైన్యేన సహ=ఆ సైన్యముతో కూడ, శీఘ్రుమ్=గీఘముగా, సంనికర్షమ్=సమీప 
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మును, ఆగమ్యాపొంది, దుఃఖితః=దుఃఖించుచున్నవాడై, రామాయ=రామునకు, 

వాక్యమ్=వాక్యమును, అబవీత్ =పలికెను. 

తా. గొప్ప కీర్తి గల ఆ హనుమంతుడు సైన్యముతో కూడ శీఘ్రముగా 
రాముని దగ్గరకు చేరి దుఃఖించుచు ఆతనితో ఇట్లనెను. 7 

మూ. సమరే యుధ్యమానానామస్మాకం గేక్షతాం పురః, 

జఘాన రుదతీం సీతామిన్హుజిద్రావణాత్మజ:. 8 

ప్ర. అ. రావణాత్మజఃారావణుని కుమారుడైన, ఇన్ద్రజిత్ =ఇంద్రజిత్తు, 
సమ రేయుద్ధమునందు, యుధ్యమానానామ్=యుద్దముచేయుచున్న, పేక్షతామ్= 
చూచుచున్న, అస్మాకమ్=మాయొక్క, పురణాఎదుట, _రుదతీమ్=ఏడ్చుచున్న, 

సీతామ్= సీతను, జఘాన=చం సివేసెను. 

తా యుద్దరంగములో యుద్ధము చేయుచున్న మేమందరము చూచు 
చుండగనే మా ఎదుట, రావణుని పుత్రుడైన ఇంద్రజిత్తు, ఏడ్చుచున్న సీతను 
చంపినాడు. 8 

మూ.  ఉద్భాన్తచిత్తస్తాం దృష్ట్వా విషణ్లో౭_హమరిందము, 
తదహం భవతో వృతం విజ్ఞాపయితుమాగతః. 9 

ప్ర. అ. అరిందమాశృతుసంహారకుడా! తామ్=ఆమెను, దృష్టా $= 
చూచి, అహమ్=నను, ఉద్భాిన్తచిత్తః= కలగిపోయిన మనస్సు కలవాడనై, 
విషల్ణః=దిగులుచెందితిని. తత్=ఆ, వృత్తమ్=వృత్తాంతమును, భవతఃానీకు, 
విజ్ఞాపయితుమ్=తెలుపుటకు, అహమ్=నేను, ఆగతజావచ్చినాను. 

తా. ఓ! శత్రుసంహారకుడా! ఆ సీతను చూడగానే నా మనస్సు 
చెదిరిపోయి, నేను దిగులు చెందితిని. నీ శీ విషయమును తెలుపుటకు 
వచ్చినాను. 9 

మూ. తస్య తద్వచనం శ్రుత్వా రాఘవః శోకమూర్చితః, 
నిపపాత తదా భూమౌ ఛిన్నమూల ఇన ద్రుమః, 10 

ప్ర. అ. తదా=అప్పుడు, తస్య=హనుమంతునియొక్క, తత్ వచనమ్ =ఆ 
వచనమును, శ్రుత్వావిని, రాఘవఃారాముడు, శోకమూర్చితః=శో కావిష్టుడై, ఛిన్న 
మూలః=నరకబడిన మొదలు గల, (దుమః ఇవాచెట్టు వలె, భూమౌ=నేలమీద, 

నిపపాత=పడెను. : 

తా. అప్పుడు రాముడు హనుమంతుని మాటలు విని శోక్నాక్రాంతుడై 
మొదలు నరికిన చెట్టు వలె నేలమీద _పడిపోయెను. 10 
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మూ. తం భూమౌ దేవసంకాశం పతితం దృశ్య రాఘవమ్, 

అభిటేతుః సముత్సత్య సర్వతః కపిసత్తమాః. 11 

ప్ర అ. భూమౌ=నేలమీద, పతితమ్=పడిన, దేవసంకాశమ్=దేవతా 

పురుషునితో సమానుడైన, తం రాఘవమ్= ఆ రాముణ్ణి, దృశ్య=చూచి, 

క పిసత్తమాళావానర శేష్ణలు, సముత్సత్య=ఎగిరి, సర్వతణానలువైపులా, అభిేతుః= 

సమీ పించిరి. 

తా. దేవపురుషునితో సమానుడైన రాముడు నేలమీద పడిపోవుట 

చూచి వానర(శ్రేష్టు లందరూ అన్ని _ వైపులనుండి ఎగిరి వచ్చి ఆ రాముళ్లి 

సమీ పించిరి. 1l 

మూ. ఆసిఇ్లున్ సలిలైశ్చెనం పద్మోత్సలసుగన్లిభిః, 

ప్రదహన్త్నమనాసాద్యం సహసాగ్నిమివోద్యతమ్. 12 

ప్ర. అ. సహసా=హటాత్తుగా, ఉద్యతమ్=పైకి లేచిన, ప్రదహ 

న్నమ్=కాల్చుచున్న, అగ్నిమివ=అగ్నివలె, అనాసాద్యమ్=సమీపింప శక్యము కాని, 

ఏనమ్=ఈ రాముణ్ణి, పద్మోత్సలసు గన్తిభి=పద్మ ముల, కలువల సువాసనలు గల, 

సలిలైః=ఉదకములతో , ఆ సిఇఖన్ =తడి పిరి. 

తా. హటాత్తుగా పైకి లేచిన దహించివేయుచున్న అగ్ని వలె సమీపింప 

శక్యము కాని ఆ రామునిపై పద్మముల, కలువల సువాసనలతో నిండిన ఉదకము 

చల్లిరి. 12 

మూ. తం లక్ష ణో౭_థ బాహుభ్యాం పరిష్వజ్య సుదుఃభితః, 

ఉవాచ రామమస్వస్టం వాక్యం హేత్వర్హసంయుతమ్. 13 
యా 

ప్ర. అ, అథ=అటు పిమ్మట, సుదుఃఖితః=చాల దుఃఖితుడన, లక్ష్మణఃాల 

వులచేత, పరిష్వజ్య=కౌగలించుకొని, 'హేత్వర్థసంయుతమ్=తగు హేతువులతోను 

మంచి అర్హముతోను కూడిన, వాక్యమ్=వాక్యమును, ఉవాచాపలికెను. 

తొ. పిమ్మట దుఃఖించుచున్న లక శ్రైణుడు అస్వస్టుడుగా ఉన్న రాముణ్ణి 

బాహువులతో కౌగిలించుకొని మంచి హేతువులతోను, అర్థముతోను కూడిన 

వాక్యము పలి కను. 13 

మూ. శుభే వర్మని తిష్టన్తం త్వామార్య విజితేన్తియమ్, 

అనర్జేభ్యో న శక్నోతి త్రాతుం ధర్మో నిరర్ధకః. 14 

పో ప. అ. ఆర్వ=పూజ్యుడా! శుభే=శుభమైన, వర్త ్ మని=మార్ల్షమునందు, 
ర్త DS స్టో రం ey ౧ 
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తిష్పన్తమ్=ఉంటూన్న, విజితేన్రియమ్=జయించబడిన ఇంద్రియములు గల, త్యామ్= 

నిన్ను, ధర్మః=ధర్మము, అనర్జేభ్య=అనర్జము లనుండి, త్రాతుమ్=రక్తించుటకు, న 

శక్నోతి=సమర్థము కాదు. నిరర్థకణావ్యర్ణ మైనది. 
య వ రా 

తా. ఆర్యా !ఉత్తమమార్గమునందున్న జితేందియుడవైన నిన్ను ధర్మము 
ఆపదనుండి రక్షింపజాలకున్నది. అందుచే ఈ ధర్మము నిష్పుయోజనము. 14 

మూ. భూతానాం స్థావరాణాం చ జజ్ఞమానాం చ దర్శనమ్, 

యథాస్తి న తథా ధర్మ స్తేన నాస్తీతి మే మతిః. 15 

ప్ర. అ. స్థావరాణామ్= స్థావరములు, జజ్ఞమానాం చాజంగమములు 

అయిన, భూతానామ్= భూతములయొక్క, దర్శనమ్= దర్శనము, యథా=ఎట్టు, 

అస్తి=ఉన్నదో, తథా= =అట్లు, న= =ధర్మాధర్మముల దర్శనము లేదు. తేన=ఆ 

కారణముచేత, ధర్మః=ధర్మము, నాస్తీతి=లేదు అని, మే= =నాయొక్క, మతిః=బుద్ది. 

తా. స్థావరములు జంగనుములు అయిన ప్రాణులు కనబడినట్లు 

ధర్మాధర్మము లనేవి కనబడుట లేదు. అందుచేత ధర్మ మనేది లేదని నా 
అభిప్రాయము. 15 

మూ. యథైవ స్టావరం వ్యక్తం జజ్ఞమం చ తథావిధమ్, 

నాయమర్ధస్తథాయుక్తస్త ;ద్యిధో న విపద్యతే, 16 

ప్ర అ. స్థావరమ్= స్టావరము, యథైవాఏవిధంగా, వ్యక్తమ్=సృష్టముగా 

కనబడుచున్నదో, జజ్గమం చ్ జంగమము కూడ, తథావిధమ్=ఆ విధముగా 

ఉన్నదో, తథా= ఆవిధముగా, అయమ్=ఈ, అర్థ ధర్మాధర్మరూపపదార్దము, న 

యుక్ష్తః=యుక్తము కాదు. త్వద్విధ=నీవంటివాడు, న విపద్యతే=ఆపద చెందడు. 

తా. స్టావరములైన వృక్షశిలాదులు ఏ విధముగా (ప్రత్యక్షముగా 

కనబడుచున్నవో, జంగేమములైన _ నరమృగాదులు ఏ విధముగా ప్రత్యక్షముగా 

కనబడుచున్నవో ధర్మాధర్మము లను పదార్థములు ఆ విధముగా ప్రత్యక్షముగా 

కనబడుటలేదు. ఆట్టు కనబడినచో నీవంటివానికి ఆపదలు వచ్చి ఉండెడివి కావు. 

మూ. యద్యధర్మో భవేద్భూతో రావణో నరకం వ్రజేత్, 

భవాంశ్చ ధర్మసంయుక్తో నైవం వ్యసనమాప్పుయాత్. 17 

ప్ర. అ. అధర్మఃాఅధర్మము, భూతఃఉన్నది, భవేద్యది=అయినట్లయితే, 
రావణః=రావణుడు, నరకమ్= నరకమును, (వ్రజేత్ = =ఫాందును. ధర్మ సంయుక్తః= 
ధర్మముతో కూడిన, భవాన్ చ= “నీవు, ఎవమ్=ఇట్లు, వ్యసనమ్= దుఃఖమును, 
నాప్పుయాత్ = పొందవు. 
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తా. అధర్మ మనేది ఉన్నట్లయితే రావణుడు నరకమును పొంది 

ఉండేవాడు. ధర్మమును అనుసరించు నీవు ఈ విధముగా కష్టములు 

పొందెడివాడవు కావు. 17 

మూ. తస్య చ వ్యసనాభావాద్య సనం చాగతే త్వయి, 

ధర్మో భవత్యధర్శ శృ పరస్సరవిరోధినౌ. 18 

ప్ర అ. (“ధర్మేణోపలభఖే ౬ ధర్మమధర్మేణాపి ధర్మతామ్” అనే 

ప్రాచ్యపాఠంలో అన్వయము బాగా కుదురుతున్నది.) తస్య=ఆ రావణునకు, 

వ్యసనాభావాత్ =ఆపద లేకపోవుటవలన, త్వయి=నీవు, వ్యసనమ్= వ్యసనమును, 

ఆగతే=పొందినవాడవగుచుండగా, ధర్మేణ=ధర్మముచేత, అధర్మ మ్=అధర్మ ఫల 

మును, అధర్మేణ= అధర్మముచేత, ధర్మతామ్=ధర్మత్యమును (ధర్శఫలమును), 

ఉపలభే=పొందుచున్నాను (చూచుచున్నాను). 

తా. ఆ రావణునికి ఆపదలు రాకపోవుటచేతను, నీకు ఆపదలు 

వచ్చుచుండుటచేతను అధర్మము ధర్మఫలమును (మంచిఫలమును), ధర్మము 

అధర్మఫలమును (చెడ్డఫలమును) ఇచ్చుచున్నట్టు నాకు తోచుచున్నది. 18 

మూ. ధర్మే ణోపలభేద్దర్మ మధర్మం చాప్యధర్మతః, 

యద్యధర్మేణ యుజ్యేయు ర్యేష్వధర్మః ప్రతిష్టితః 19 

న ధర్మేణ వియుజ్యేరన్నధర్మరుచయో జనాః, 

ధర్మేణ చరతాం ధర్మం చెషాం ధర్మఫలం భవేత్. 20 

ప్ర అ. ధర్మే ణ=ధర్మముచేత, ధర్మమ్=ధర్మఫలమును, ఉపల 

వేత్ =పొందునా? అధర్మ తః=అధర్మ మువలన, అధర్మం చ=అధర్మ ఫలమును 

పొందునా? యేషు=ఎవరియందు, అధర్మ ఃణాఅధర్మము, ప్రతి ష్మితః==ఉన్నదో వొళ్లు, 

అధ ర్మేణ=అధర్మఫలముతో, యుజ్యేరన్ యది=సంబంధించినట్టయితే, అధర్మరు 

చయః=అధర్మమునందు రుచిగలవారై, జనాఃజనులు, ధ ర్మేణ=ధర్మముచెత, న 

వియుజ్యేరన్ =వియుక్తులు కాకుండెడివారు. ధ ర్మేణ=ధర్మముచేత, ధర్మమ్= ధర్మ 

మును, చరతామ్=ఆచరించుచున్న, ఏషామ్=ఈజనులకు, ధర్మఫలమ్=ధర్మ ఫలము, 

భవేత్ =కలిగి ఉండెడిది. 

తా. ధర్మముచేత ధర్మఫలమును పొందు నని, అధర్మముచేత 

అధర్మఫలమును పొందు నని నియమ మేది? అధర్మము చేయువారు 

అధర్మఫలమునే పొందే పకమున జనులు అధర్మమునందు ఆసక్తి చూపుచు 

ధర్మమును విడచి ఉండ వారు కారు. ధర్మమును ఆచరించువారికి ఆ 

ధర్మముచేత ధర్మఫలమే లభించి ఉండెడిది. 19, 20 
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మూ. యస్మాదర్జా వివర్హన్తే యేష్వధర్మః ప్రతిష్టిత, 

క్రిశ్యన్తే ధర్మశీలాశ్చ తస్మాదేతౌ నిరర్థకౌ. 21 
ఛో ప్ర. అ. యేషు=ఎవరియందు, అధర్మః=అధర్మము, ప్రతిష్పితజానిలచి 

యున్నదో వాళయందు, యస్మాత్=ఏ కారణమువలన, అర్జాః౭ధనములు (లాభ 
ములు) వివర స్తావృద్ధిపాందుచున్నవో, ధర్మశీలాః చాధర్మస్వభావము గలవారు, 

క్రిశ్యచ్తే చ=కేశము చెందుచున్నారో, తస్మాత్ =ఆ కారణమువలన, ఏతౌ=ఇవి, 

నిరర్జకా=వ్యర్థములు. 

తా, అధర్మమునే చేయువారి సంపదలు అభిన్ఫద్ది చెందుచుండుటచేతను, 

ధర్మ ప్రవృత్తి గలవారు ఆపదలలో చిక్కుకొనుచుండుటచేతను ఈ ధర్మాధర్మాలు 

నిష్టలములు. 

మూ. వధ్యన్తే పాపకర్మాణో యద్యధర్మేణ రాఘవ, 
వధకర్మహతో౬_ధర్మః స హతః కంవధిష్యతి. 22 

(ఈ ఘట్టంలోని పది పండండు శ్లోకాల అర్థం అస్పష్టంగా ఉన్నది. 

వ్యాఖ్యాతలు కూడ స్థితస్య గతిశ్చిన్తనీయా (ఉన్నదానిని ఏదోవిధంగా సరి పెట్టుకొని 
అర్థం చెప్పుకోవాలో అన్న పద్దతిలోనే వ్యాఖ్యానించి నట్లు కనబడుతుంది. 
“ధర్మంవల్ల సుఖం కలుగుతుంది, అధర్మంవల్ల పాపం కలుగుతుంది” అని చెప్పడమే 

కొని అది వాస్తవం కాదు. మనకు అనుభవంలో ఆ విధంగా లేదు కదా? 
అని లక్ష్మణుడు చెప్పదలచిన విషయము. ధర్మాధర్మాలనేవే లేవు అని ఆతని 
అభిప్రాయము. ఏ [క్రియ అయినను మూడు కణములకంటు అధికకాలము 
ఉండదు అని నియమము. ధర్మమైనా అధర్మమైనా క్రియారూపమే - ఏదో 
ఒక పనియే-గాన ఆ పని జరిగిన నాల్గవక్షణములో అది నశించిపోవును. అట్లు 

నశించిపోయినది ఫలమును ఎట్టు ఇవ్వగలదు? అని ఈ శ్లోకములో లక్ష్మణుడు 
అనుచున్నా డని వ్యాఖ్యాతలు వ్రాసినారు.) 

ప్ర అ. రాఘవారామా! పాపకర్మాణః=పాపకర్మ చేసినవాళ్లు, 
అధ ర్మే ణ=అధర్మముచేత, వధ్యన్తే యది= చంపబడినట్లయితే (చంపబడుదు 

రని చెప్పినట్టయితే అది కుదరదు). వధకర్మహతః=నాశ మను కర్మచేత 
నశింపచేయబడిన, సః అధర్మః=౭ఆ అధర్మము, హతః=(తానే) నశింపచేయబడినదై, 
కమ్=ఎవనిని, వధిష్యతి=వధిచగలదు? 

తా. అధర్మము పాపాత్ములను చంపివేయును అని చెప్పుచుందురు. అది 
కుదరదు. చేసిన నాల్గవ క్షణమున నశించిపోవు అధర్మమే నశించిపోయినప్పుడు 
ఇంక అది: ఎవరిని చంపగలదు? ధర్మము విషయము కూడ ఇంతే. (క్రియ 

. అగుటచేత జరిగిన నాల్గవ క్షణమునందే ధర్మము నశించిపోవును. అట్లు నశించిన 
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ధర్మము మంచి ఫలితమును ఏమి ఇవ్వగలదు? అందుచేత ధర్మాధర్మములు 

అనునవియే లేవు అని లక క్ష్మణుని అభిపాయము. ఇక్కడ ప్రాచ్యపాఠం బాగున్నది. 

“బ(వ)ధ్యన్తే పుణ్యకర్మాణో యద్యధర్మేణ రాఘవ, 

అధర్మేణ హతో ధర్మః స హతః కిం కరిష్యతి”. 

అని ఆ పాఠము. రామా! పుణ్యాత్ములు అధర్మముచేత వధింపబడినట్ల 
యితే అధర్నముచేత ధర్మము చంపబడి నట్టయినది. ఆ విధముగ చంపబడిన 
(వ్యర్ధ రము చేయబడిన) ధర్మము ఏమి చేయును? అట్టి ధర్మము నాచరించి 
ఏమ ప్రయోజనము అని అర్థము. 22 

మూ. అథవా విహితేనాయం హన్యతే హన్తి వా పరమ్, 

విధిరాలిస్యతే తేన న స పాపేన కర్మణా. 23 

లో 

ప్ర అ. అథవా: అట్టుకాక, విహితేన= =విధిచేత అనగా కర్మఫలదాతయైన 

దేవునిచేత, అయమ్=ఇతడు, అనగా కర్త, హన్యతే= =చంపబడినా, అపరమ్= ఇతరుణ్ణి, 

హన్తి వా=చంపినా, తేన=ఆ, పాపేన కర్మ ణా=పాపకర్మ చేత, సః విధి=ఆ 

దైవమే, లిష్యతే=లిప్పుడగును. సః=కర్త, న=లిప్పడుకాడు. 

తా. లేదా విధియే అనగా ధర్మాధర్మఫలముల నిచ్చు పరమేశ్వరుడే 
అధర్మకర్తను చంపినను లేదా ఇతడు ఇతరుళ్లి చంపినను ఆ పాపకర్మవలన 

కలుగు దుష్బలము ఆ పరమేశ్వరునకే చెందును కాని కర్తకు రాదు. అనగా 

ధర్మమనగా సత్కర్మచేత సంతోషించు ఈశ్వరుడు. అధర్మమనగా అసత్కర్మ చేత 

(పీతి లేని ఈశ్వరుడు అని అన్నను ఆ ఈశ్వరుడే చేయించినవా డగుటచే 

ధర్మ మువలన కలుగు మంచి ఫలము, అధర్మ మువలన కలుగు చెడ్డ ఫలమూ 

కూడ పేరకుడైన ఈశ్వరునకే చెందవలెను కాని (యేరేసింపబడేన కర్తకు 

చెందకూడదు అని భావము. ఇది వ్యాఖ్యాతలు వ్రాసిన అర్థము. 'విహితేన' 

“విధినా? పదములకు వీరు చెప్పిన అర్ధము సంత్ఫ ప్తి కరముగా లేదు. అట్లే 
“అయమ్” అను పదము వెనుక శ్లోకములో (పకృతమైన ధర్మమును చెప్పవలెను 

కాని కర్తను కాదు. ప్రాచ్యపాఠము ఈ క్రింది విధముగా ఉన్నది. 

“అథవా విహితేనాయం హన్యతే హన్తి చాపరమ్, 
విధాతా లిప్యతే తేన యథా పాపేన కర్మణా.” 

- స్వర్గాదిఫలములను ఉద్దేశించి కొన్ని కర్మలను విధించి నట్టు శత్రువి 

నాశాదులను ఉద్దేశించి వేదములో కొన్ని శ్యేనయాగాదులు విధింపబడినవి. 

ఇంద్రజిత్తు చేసిన నికుంభిలాహోమము కూడ శాస్త్రవిహితమే. అయినను 

పరపడాకరమగుటచేత ఇవి పాపకృత్యములుగా (అధర్మముగా) పరిగణింపబడు 
చున్నవి. ఈ అధర్మకార్యములు ధర్మాత్ములకు బాధ కలిగించుట ద్వారా 
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ధర్మమును పీడించుచున్నవి. అట్లే ధర్మము ప్రబలమై నపుడు ఈ అధర్మమున 

అణగదొక్కవచ్చును. కాని ఈ అణగద్రొక్కబడే అధర్మము కూడ వేదవిహితమే 

అందుచేత వేదవిహితమైన ధర్మమును పీడించు అధర్మమువలన ఎట్ట 

పాపము వచ్చునో, అౌ్టే వేదవిహితమైన (శ్వేనయాగాది) అధర్మమును పీడించు 

ధర్మమువలన కూడ పాపము రావలెను కదా? ఈ దృష్టితో లక్ష్మణుడు 

అనుచున్న మాటు విని. 

ప్ర. అ. అథవా=లేదా, అయమ్=ఈ ధర్మము, విహితేన=వేదవి హితమైన 
శ్యేనయాగాద్యధర్మముచేత, హన్యతే= నశింపచేయబడినచో, అపరమ్=(తాను 

ప్రబలమై) ఆ అధర్మమును, హన్తి చానశింపజేసినను, తేన=అట్టి ధర్మముచేత, 
పాపేన కర్మణా యథా=పాపకర్మచేత వలెనే, విధాతా=కర్త, లిష్యతే =లిప్పు డగును 

అని అర్థము. 23 

మూ. అదృష్టప్రతికారేణ స్వవ్యక్తేనాసతా సతా, 

కథం శక్యం పరం ప్రాస్పం ధర్మేణారివికర్షణ. 24 

ప్ర. అ. అరివికర్ష=శతుసంహారకుడవైన రామా! అదృష్టప్రతికా 

రేణ=చూడబడని ప్రతిక్రియ గలది, (చూడబడని లింగము గలది, అందుచేత 

అనుమానప్రమాణముచేత తెలియ శక్యము కానిది అని గోవిందరాజవ్యాఖ్య), 
స్వవ్యక్తేనాచాల అస్పష్టము, అసతా సతా=లేనిదీ అయిన, ధర్మేణ=ధర్మముచేత, 
పరమ్=శేయస్సును, |ప్రాప్పుమ్= పొందుటకు (“వధింపతగిన శత్రువులు మొదలైన 
వారి స్వరూపమును తెలుసుకొనుటకు” అని కొందరు వ్యాఖ్యాతలు), కథమ్=ఎట్టు, 

శక్యమ్=శక్య మైనది? 

తా. శతుసంహారకుడవైన రామా! ధర్మమునకు ప్రతిఘాతము ఎట్టు 

జరుగునో తెలియదు. (ధర్మ  మనునది ఇది అని చెప్పుటకు తగిన లింగము 

లేదు అని గోవిందరాజవ్యాఖ్యానుసారము అర్థము). ఇది కనబడనిది. అందుచేత 

లేనిదానివంటిదే. అట్టి ధర్మముచేత (శేయస్సును పొందుట ఎట్టు? (గోరా) 

అట్టి ధర్మము శత్రువును ఎట్టు తెలిసికొనగలదు వానిని ఎట్లు పీడింపగలదు? 
(అని మరొక వ్యాఖ్య) 

ఇక్కడ ప్రాచ్యపాఠము ఇట్టున్నది- 

“అదృష్టః ప్రతిసంహారో యది పాపస్య కర్మణః, 

కథం శక్యం పరం ప్రాప్తం ధర్మేణారినిషూదన.” 

“ఓ! శతుసంహారకుడా! పాపకర్మను ఎదుర్కొను ఉపాయము కనబడనిచో 
ధర్మము అధర్మమును ఎట్టు ఎదిరించి నశింపచేయగల్లును” అని దీని భావము. 
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మూ. యది సత్స్యాత్సతాం ముఖ్య నాసత్య్యాత్తవ కించన, 

త్వయా యదీదృశం ప్రాప్తం తస్మాత్సన్నోపపద్యతే. 25 

ప్ర అ. సతామ్=సత్సురుషులలో, ముఖ్య=ముఖ్యుడా! సత్ =ఉన్నది, 

స్యాత్ యది=అయినచో, తవానీకు, కించన=ఏదీ, అసత్ =చెడుగు, న స్యాత్ =అయి 

ఉండెడిది కాదు. త్వయా=నీచేత, యత్=ఏ కారణమువలన, ఈదృశమ్= ఇట్టి 

దుఃఖము, (పాప్తమ్=పొందబడినదో, తస్మాత్ =ఆ కారణమువలన, సల్ =ఉన్నది 

అనుట, న ఉపపద్యతే=కుదరదు. 

తొ. సత్సురుషులలో (శ్రేషుడవైన రామా! ధర్మ మనేది నిజముగా 
ఉన్నచో నీకు ఏమీ చెడుగు జరిగి యుండ కూడదు. కాని నీకు ఇట్టి కష్టము 
సంప్రాప్తించినది. అందుచేత ధర్మ మనేది ఉన్న దని చెప్పుట కుదరదు. 25 

మూ. అథవా దుర్చలః న్త్బో బలం ధర్మో౭_నువర్త తే, 

దుర్చలో హృతమర్యాదో న "సవ్య ఇతి మే మతిః. 26 

ప్ర, అ. అథవా=లేదా, ధర్మః=ధర్మము, దుర్భలః=దుర్చలమై, క్రీబకా పిరి 

కిదై, బలమ్=బలమును, అనువర్తతే=అనుసరించినట్ట్లయితే, దుర్చలః=దుర్చలము, 

హృతమర్యాదణాహరించబడిన మర్యాద (కట్టుబాటు) కలది అయిన ఆ ధర్మము, 

న సేవ్యః ఇతి=సేవించతగినది కాదు అని, మే=నాయొక్క, మతిఃాబుద్ధి. 

తా. లేదా ధర్మము దుర్చలమై, పిరికిదై బలానికి లొంగిపోయినట్లయితే, 

అలాంటి దుర్చలమైన, మర్యాదను పాటించని ధర్మమును పరిత్యజించుటయే 

మంచి దని నా అభిప్రాయము. 26 

మూ. బలస్య యది చేద్దర్మో గుణభూతః పరాక్రమే, 

ధర్మముత్త్స ఎక వర్తస్య యథా ధర్మే తథా బలే. 27 

ప్ర. అ. పరాక్రమేపరాక్రమమునందు. (కార్యసాధనము విషయమున), 
ధర్మఃాధర్మము, బలస్య= బలమునకు, గుణభూతః యది చేత్ =అప్రధానమైతే, 
ధర్మమ్=ధర్మమును, ఉత్సృజ్యావిడచి, ధ ర్మధర్మమునందు, యథా=ఎట్టో, 

తథా=ఆ విధముగా, బలే=బలమునందు, వర్తస్తాఉండుము. 

తా, కార్యసాధనము విషయమునందు ధర్మము అప్రధానమై బలానికి 

లొంగిపోయే పక్షమున నువ్వు ధర్మమును విడచి, ఇంతవరకు ధర్మమును 

ఆశయించి నట్లు బలమును ఆశయించుము. 27 

మూ. అథ చేత్సత్యవచనం ధర్మః కిల పరంతప, = 

అనృ్ఫతస్త ($య్యకరుణః కింన బద్దస్త యా పితా. 28 
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ప్ర. అ. పరంతప=శత్రువులను పీడించువాడా! అథామరియు, 
సత్యవచనమ్సత్యవచనము, ధర్మః కిల చేత్= ధర్మ మైనచో, అనృతః=అసత్యము 
పలికినవాడు, తృ్యయినీయందు, అకరుణః=జాలి లేనివాడు అయిన, పితా=తండ్రి, 

త్వయా=నీచేత, కిమ్=ఎందువలన, న బద్ధః=కట్టబడలేదు, 

తా. ఓ! శతుసంహారకుడా! సత్యము పలుకుట ధర్మమైన పక్షమున, 

మొదట నీకు రాజ్యమిచ్చెద నని పలికి ఇవ్వక అసత్య మాడిన, నీమీద కరుణ 

లేని మన తండ్రిని నీవు ఎందుచేత బంధించలేదు? 28 

మూ. యది ధర్మో భవేద్భూత అధర్మో వా పరంతప, 

న స్మ హత్యా మునిం వజ్రీ కుర్యాదిజ్యాం శతక్రతుః. 29 

ప్ర. అ. పరంతపాశత్రుసంహారకుడా! ధర్మో వాధర్మముకాని, 
అధర్మో వా=అధర్మము కాని, భూతః= ఉన్నది, భవేద్యది=అయిన | వజీ= 

వజమును ధరించిన, శతక్రతుఃాదేవేంద్రుడు, మునిమ్=మునిని, హత్యా=చంపి, 

ఇజ్యామ్=యాగమును, న స్మ కుర్యాత్ =చేసి ఉండెడివాడు కాదు. 

తా. శతుసంహారకుడవైన రామా! వజధారియైన ఇంద్రుడు విశ్వరూపు 

డనే మునిని చంపి యజ్ఞము చేసినాడు కదా! ధర్మమే కర్తవ్యమైనచో అతడు 
యజ్ఞము మాత్రమే చేసి ఉండేవాడు గాని మునిని చంపుట అను అధర్మమును 

చేసి ఉండెడివాడు కాడు. అధర్మమే కర్తవ్య మైనచో మునిసంహారము మాత్రమే 
చేసి ఉండేవాడు గాని యజ్ఞమును చేసి ఉండేవాడుకాడు. కాని రెండూ 

చేసినాడు. దీనిని పట్టి క్షత్రియులు కాలానుసారము రెండూ చేయుచుండవలె 
నని తేలినది. 29 

మూ. అధర్మసంశ్రితో ధర్మో వినాశయతి రాఘవ, 

సర్వమేతద్యథాకామం కాకుత్ స్థ కురుతే నరః. 30 

ప్ర. అ. రాఘవారామా!  అధర్మసంగ్రితణఅధర్మముతో కూడిన, 
ధర్మఃభర్మము (ధర్మాధర్మములు రెండూ అని అరము, వినాశయతి=నశింప 

చేయును. కాకుట్ణ రామా! నరణామానవుడు, ఏతతీ=దీనిని, సర్వమ్=అంతనూ, 

యథాకామమ్ాతన. ఇచ్చను అనుసరించి, కురుతే=చేయుచుండును. 

తా. రామా! ధర్మమును ఆచరించినా, అధర్మమును ఆచరించినా 

వినాశము కలుగుచునే ఉన్నది. అందుచేతనే మానవుడు తన ఇచ్చను 
అనుసరించి ఈ రెండింటినీ ఆచరించుచుండును. 

వి. ఇది గోవిందరాజవ్యాఖ్యానము. ఈ శ్లోకంలోను, పై శ్లోకంలోను 
అధర్మ శబ్దానికి పౌరుషము అను అర్థమును గ్రహించి ఇతరవ్యాఖ్యాతలు 
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వ్యాఖ్యానించినారు. అధర్మశబ్దానికి ఆ అర్ధము ఎట్టు వచ్చినదో తెలియదు. 
ఏమైనా రెండు వ్యాఖ్యానాలూ కూడ అక్షరానుగుణంగా లేవు. ఈ రెండు 
శ్లోకాలూ ప్రాచ్యపాఠంలో లేవు. 30 

మూ. మమచేదం మతం తాత ధర్మో ఒయమితి రాఘవ, 
ధర్మమూలం త్వయా ఛిన్నం రాజ్యముత్స ఎజితౌ తదా. 31 

ప్ర. అ. తాత= జాలిపడవల సిన స్థితిలో ఉన్నవాడా! (గోవిందరాజవ్యాఖ్య) 

రాఘవ=రామా! అయమ్=ఇది (ఇష్టానుసారము చేయుట) ధర్మః ఇతి= 

ధర్మము అని, మమ చానాయొక్క కూడా, ఇదమ్=ఈ, మతమ్=మతము. 

తదా=అప్పుడు,  రాజ్యమ్=రాజ్యమును, ఉత్స జతా=విడచిన, త్యయా=నీచేత, 

ధర్మమూలమ్=ధర్మమునకు మూలమైనది, ఛిన్నమ్=తెగగొట్టబడినది. 

తా. దయనీయ స్థితిలో ఉన్న రామా! ఇష్టము (ప్రకారము కాలమును 

పట్ట ధర్మాధర్మాలను అనుసరించుట యుక్త మనియే నా అభిపాయము కూడ. 

ఆ" నాడు రాజ్యమును విడనాడి నీవు ధర్మమునకు మూలమైన అర్థమును 

ఛేదించివేసినావు! 

ప్రాచ్యపాఠంలో ఈ శోకము మరొక విధముగా ఉన్నది - 

“అథ చైతన్మతం దానం ధర్మో2_యమితి రాఘవ, 

ధర్మమూలం హి సంభిన్నం రాజ్యముత్స )జతా త్వయా”, 

“అథచేత్సత్యవచనమ్” ఇత్యాదిశ్లోకంలో “సత్యవచనము ధర్మ మని 

నీవన్నచో నీవు అసత్యము పలికిన తండ్రిని ఎందుకు బంధించలేదు?” అని 

ప్రశ్నించి, ఇపుడు “దానము చేయుట ధర్మము” అను పక్షమును గూర్చి 
చెప్పుచున్నాడు. “దానము చేయుట ధర్మము అని నీ అభిప్రాయమైనచో ఆ 

విషయమునందు కూడ నీవు సరిగా ప్రవర్తించలేదు. అర్హ మున్ననే కదా దానము 

చేయునది? ఆ నాడు చేతికి వచ్చిన రాజ్యమును విడిచిపెట్టి దానరూపమైన 

ధర్మానికి అవసరమైన అర్ధము లేకుండ చేసికొన్నావు కదా?” అని భావము. 

ఈ పాఠము బాగున్నది. 31 

మూ. అర్థేభ్యో హి ప్రవృద్దేభ్యః సంవృత్తే భ్యస్త తస్త తః, 

క్రియాః సర్యాః ప్రవర్తశ్తె పర్వతేభ్య ఇవాపగాః. 32 

ప్ర. అ. తతస్తతః=ఆ యా ఉపాయములవలన, సంవృత్తేభ్యః= సిద్ధించిన, 

ప్రవృద్దేభ్యః= వృద్దిపొందిన, అర్థేభ్యాధనములవలననే, పర్వతేభ్యః= పర్వతములనుండి, 

ఆపగాః ఇవానదులు వలి, సర్వాణ=సమస్త మైన, (క్రియాః= పనులు, ప్రవర్తనే 

=(పవర్తించును కదా? 
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తి. ఆ యా ఉపాయములవలన లభించి క్రమముగా వృద్దిపొందిన 

ధనము వలననే, పర్వతములనుండి నదులు ప్రవర్తించునట్ట్లు అన్ని పనులూ 

సిద్దించును కదా? 32 

మూ. అర్థేన హి విముక్తస్య పురుషస్యాల్పచేతసః, 

విచ్చిద్యన్తే క్రియాః సర్వా గ్రీష్మే కుసరితో యథా. 33 

ప్ర అ అర్థేన= =ధనముచేత, _ విముక్తస్య=విడవబడిన, అల్పచేతసః=అ 
ల్పమైన బుది గల, పురుషస్య= పురుషునియొక్క, సర్వాః క్రియాఃాసమస్త మైన 

(క్రియలు, గ్రీష్మే=గీష్మర్తువునందు, కుసరితో యధథా= =చన్న నదులు వలె, 

విచ్చిద్యన్తే =విచ్చిన్నములైపోవును. 

తా, ధనవి హీనుడైన అల్పబుద్ది గల పురుషుని పను లన్నీ, గ్రీష్మర్హువులో 

చిన్న నదులు ఎండిపోయినట్లు భగ్గములై పోవును. 38 

మూ. సో౭_యమర్థం పరిత్యజ్య సుఖకామః సుఖైధితః, 

పాపమారభలే కర్తుం తదా దోషః ప్రవర్తతే. ఏడ 

ప్ర. అ. సుఖైధితః=సుఖములతో పెంచబడిన, సః= =అట్టి, అయమ్=ఇ 

తడు, అర్థమ్= =ధనమును, పరిత్యజ్య=విడచి, సుఖకామః= సుఖమునందు కోరిక 

గలవాడై, పౌపమ్= =పాపకృత్యమును, .కర్తుమ్=చేయుటకు, ఆరభతే=ప్రారంభించును. 
తదా=లప్పుడు, దోషః=దోషము, ప్రవర్తతే= ప్రవర్తించును. 

తా. సుఖములతో "పెరిగిన అట్ట పురుషుడు ధనమును పరిత్యజించి, 

వరల సుఖములు పొందవఠతె నను “ కోరికతో చౌర్యాది పాపకృత్యములు 

చేయును. అది అనేకదోషములకు దారి తీయును. 34 

మూ, యస్యార్లాస్తస్య మిత్రాణి యన్యార్దాస్తస్య బాన్లవాః, 
థి థో ఠా 

యస్యార్థాః స పుమాన్ లోకే యస్యార్గాః స చ పణ్ణితః. 35 

ప్ర. అ. యస్య=ఎవనికి, అర్జాః౭ధనము లున్నవో, తస్య=వాని కే, 
మిత్రాణి=స్నేహితు లుందురు. యస్య= ఎవనికి, అర్జ్వాః=౭ధనము లున్నవో, 
తస్య=వాని కే, బాన్టవాఃా బంధువులుందురు. యస్య = =ఎవనికీ అర్జాః= ధనములు 

న్నవో, సః=అతడే, లోకే=లోకమునందు, పుమాన్ =ప్పురుషుడు. “యస్య= =ఎవనికి, 
అర్జాః౭ధనము లున్నవో, సః=అతడు, పణ్తీతః చ=పండితుడు కూడ అగును. 

తా.  ఎవనివద్ద 'ధనముండునో వానికే మిత్రు లుందురు. ఎవనివద్ద 
ధనముండునో వానిదగ్గరశే బంధువులు చేరుదురు. ఈ లోకములో ధనమున్న 
వాడే పురుషుడు; ధనమున్నవాడే పండితుడుగా పరిగణింపబడును. 35 
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మూ. యన్యార్థాః సచ విక్రాన్లో యన్యార్థాః సచ బుద్దిమాన్, 

యన్యార్థాః స మహాభాగో యస్యార్డాః స మహాగుణః. 36 

ప్ర. అ. యస్య=ఎవనికి, అర్హాణధనములుండునో, సః చాఅతడే, విక్రాన్తః= 
పరాక్రమవంతుడు; యస్య=ఎవనికి, అర్జాణాధనములుండునో, సః చైఅతడే, 

బుద్ధిమాన్ =బుద్ధిమంతుడు; యస్య=ఎవనికి, అర్జాః౭ధనములుండునో, సః=అతడే, 

మహాభాగః=మహాభాగ్యవంతుడు; యస్య=ఎవనికి, అర్జాః౭ధనములున్నవో, సః=అతడే, 

మహాగుణః=గ్ెప్ప గుణములు గలవాడు. 

తా. ధనమున్నవాడే పరాక్రమవంతుడు. ధనమున్న వాడే బుద్దిమంతుడు. 

ధనమున్నవాడే మహాభాగ్యశాలి. ధనమున్నవాడే గొప్ప గుణములు గలవాడు. 

మూ. అర్హ స్యెతే పరిత్యాగ దోషాః (ప్రవ్యాహాతా వనముయా, 

రాజ్యముత్సృజతా ధీర యేన బుద్దిస్త్వయా కృతా. 37 
శ్ ప్ర అ. ధీర=ధీరుడా ! రాజ్యమ=రాజ్యమును, ఉత్సృ్రజతాావిడచి పె 

ట్టుచున్న, త్యయా=నీచేత, యేన=ఏ కారణముచేత, బుద్దిః=అట్టి ఆలోచన, 

కృతా= యబడినదో, ఆ కారణముచేత, మయా=నాచేత, అర్హస్యాధనము 

యొక్క, పరిత్యాగేజత్యాగము చేయుటయందు, ఏతే=ఈ, దోషాః=దోషములు, 

(పవ్యాహృతాః=చెప్పబడినవి. 

తా. ఓ ! ధీరుడా ! నీవు రాజ్యమును విడువవలె నను నిర్ణయము 

తీసికొని అట్లు చేసితివి. అందుచేతనే నేనిప్పుడు ధనమును విడచుటవలన 

కలుగు దోషములను చెప్పవలసి వచ్చినది. 

వి. “రాజ్యముత్సజతా వీర న తద్భుద్దం తదా త్వయా” అను 

ప్రొాచ్యపాఠము బాగున్నది. “ఆనాడు రాజ్యమును విడిచివేయునప్పుడు నీవు 

ఈ విషయములు (గహించలేదు”అని భావము. 37. 

మూ. యన్యార్డా ధర్మ కామార్శాస్తస్య సర్వం ప్రదక్షిణమ్, 

అధనేనార్హకామేన నార్ధః శక్యో విచిన్వతా. 38 

ప్ర. అ. యస్య=ఎవనికి, అర్హాణధనములుండునో, తస్యావానికి, ధర్మకా 

మార్గాః=ధర్మము, కామము, అర్థమూ కూడ లభించును. సర్వమ్=అంతయు, 

(పదక్తిణమ్=అనుకూలము. ఆర్థకా మేనాధనమునందు కోరిక గల, విచిన్వతా=ధన 

ముకొరకై అన్వేషించుచున్న, అధనేన=ధనము లేనివానిచేత, అర్హ౭ధనము, న 

శక్యః=సంపొదింప శక్యము కాదు. 

"తా, ధనమున్నవానికే ధర్మము, కామము, అర్థము కూడ సిద్ధించును. 

వానికి అంతా అనుకూలముగా జరిగిపోవును. ధనము లేనివాడు ధనముకోసమై 
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ఎంత ప్రయత్నించినా అది లభించదు. అసలు కొంత ధనమున్నవాడే దానిని 

ఇంకా సంపొదించుకొొనగలుగును. 38 

మూ. హర్హః కామశ్చ దర్పశ్చ ధర్మః (క్రోధః శమో దమః, 

అర్జాదేతాని సర్వాణీ ప్రవర్తన నరాధిప. 39 

ప్ర అ. నరాధిప=రాజా! హర్షః= సంతోషము, కామశ్చాకామము, 

దర్పశ్చ= దర్పము, ధర్మఃాధర్మము, క్రోధ క్రోధము, శమః=శాంతి, దమః=ఇం 

ద్రియనిగ్రహము, ఏతాని సర్యాణి=ఇవి అన్నీ, అర్జాత్ = =ధనమువలన, ప్రవర్తన్తే= =థ్టో 

భించును. 

తా. రాజూ ! ధనమున్నవానికి, హర్షము, కామము, దర్పము, 

ధర్మము, (క్రోధము, శమము, ఇంద్రియని[గ్రహము మొదలైన గుణములలో ఏవి 

ఉన్నా కూడ శోభించును. 39 

మూ. యేషాం నశ్యత్యయం లోకశ్చరతాం ధర్మ చారిణామ్, 

తే౭_ర్భాస్త సు న దృశ్యన్తే దుర్తినేషు యథా గ్రహాః, 40 

ప్ర అ. యేషామ్=ఏ అర్ధములు, చరతామ్=ఉంటూండగా, ధర్మ 

చారిణామ్=ధర్మమును మా(త్రమే ఆచరించువారికి అయం  లోకః=ఈ 

లోకము, నశ్యతి= =నశించునో, తే= అట్ట, అర్జాః= =అర్థములు, దుర్తినేషు= దుర్తినము 

లయందు, (మేఘములు కప్పిన దినమునరదు) "గహాః యథా= గ్రహములు వలె, 
త్వయి=నీయందు, న దృశ్యన్తే-కనబడుట లేదు. 

తా. ఏ ధనము లభించుచున్నను దానిని గ్రహించక ధర్మమే 

ఆచరించువారికి ఈ లోకముతో ఎట్టి (ప్రయోజనమూ ఉండదో అట్టి ధనము, 

పూర్తిగా మేఘావృతమైన దివసమునందు [గ్రహములు కనబడనట్లు “నీయందు 

కనబడుటలేదు. 40 

మూ. త్వయి ప్రవ్రజితే వీర గురోశ్చ వచనే సీతే, 

రక్షనాపహృతా భార్యా ప్రాఖైః (పియతరా తవ. 41 

ప్ర. అ. వీరావీరుడా ! గురోః= =తండ్రియొక్క, వచనే=వచనమునందు, 

స్టతాఉన్న, త్వయిైనీవు, (ప్రవ్రజితే=ప్రవాసము చెందినవాడ వగుచుండగా, 

ప్రద ప్రాణములకో సమానముగా, (ప్రయతరా=చాల (పియురాలైన, తవ 

భార్యా=నీ భార్య, రక్ష సా=రాక్ష సునిచేత, అపహృతా= =అపహరింపబడినది. 

తా. వీరుడా ! నీవు తండ్రి ఆజ్ఞను అనుసరించి వనమునకు 

వెళ్తుటచే, ప్రాణములకం టె ఎక్కువ. పీయురాలైన నీ భార్యను రాక్షసుడు 

హరించినాడు. 41 
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మూ. తదద్య విపులం వీర దుఃఖమిన్ల్రజితా కృతమ్, 

కర్మణా వ్యపనేష్యామి తస్మాదుత్తిష్ట రాఘవ. 42 

ఇ ప్ర. అ. వీరావీరుడా ! ఇన్హ్రజితా=ఇంద్రజిత్తుచేత, కృతమ్=చేయబడిన, 

తత్=ఆ, విపులమ్=అధికమైన, దుఃఖమ్=దుఃఖమును, అద్య=ఇప్పుడు, కర్మణా=కర్మ 

చేత, వ్యపనేష్యామి=తొలగించగలను. రాఘవారామా ! తస్మాత్ =ఆకారమువలన, 

_ ఉత్తిష్ట=లెమ్ము. 

తా ఓ ! వీరుడా! ఇందజిత్తు నీకు కలిగించిన ఆ అధికమైన 

దుఃఖమును ఇప్పుడు నా పరాక్రమముచేత = తొలగించెదను. అందువలన, ఓ ! 

రామా ! లెమ్ము. 42 

మూ. ఉత్తిష్ట -నరశార్లూల దీర్ణబాహో ధృతవ్రత, 

క్రీమాత్మానం మహాత్మానం కృతాత్నానం న బుధ్య] లు, 43 

ప్ర. అ. నరశార్జూల=నరులలో [శ్రేషుడా !  దీరబాహోదీర్ణములైన 
బాహువులు కలవాడా ! ధృత వత=ధరింపబడిన నియమము గలవాడా ! 

ఉత్తిష్ణ=లెమ్ము, మహాత్మానమ్= మహాత్ముడవు, కృతాత్మానమ్= =సుశిక్షితమైన బుద్ది 

గలవాడవు, అయిన, ఆత్మా నమ్= నిన్ను గూర్చి, కిం న బుధ్య -సీ=ఎందుకు 

తెలుసుకొనకున్నావు? 

తా. దీర్షములైన బాహువులు గలవాడా ! నియమములను 

పాటించువాడా ! నేర శేష్ణుడా ! లెమ్ము. మహాత్ముడవు, సుశిక్షితమైన 

బుద్ధిగలవాడవు అయిన నిన్ను గూర్చి నీవే ఎందుకు తెలుసుకొనకున్నావు 343 

మూ. అయమనఫు తవోదితః (ప్రియార్హం 

జనకసుతానిధనం నిరీక్ష్య రుష్టఃి 

సరథగజహయాం సరాక్షసేన్హాం 
భృశమిషుభిర్వినిపాతయామి లజ్కామ్. 44 

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే ఆదికావ్యే 

యుద్దకాణ్డే త్రశీతితమః సర్గః. 

ప్ర. అ, అనఘాదోషములు లేనివాడా !  జనకాసుతానిధనమ్= 

సీతయొక్క _ వినాశమును, నిరీక్ష్య=చూచి, రుష్ట్రః=కోపించిన, అయమ్=ఈ 

నేను, తవానీయొక్క, (ప్రియార్ధమే= (పియము కొరకు, ఉదితః=ఉద్యుక్తుడవై, 
సరథగజహయామ్= రథములితోను, ఏనుగులతోను, గుట్టిములతోను కూడిన, 

సరాక్షసేన్లామ్=రావణునితో కూడిన, లజ్బామ్=లంకను, భృశమ్= మిక్కిలి, 
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ఇషుభిః=బాణములచేత, వినిపాతయామి=పడగొ ట్రైదను. 

తా. ఎట్టి దోషములూ లేని రామా ! సీతామరణమును చూచుటచే 
కోపించిన నేను నీకు (పియము చేయుటకై ఉద్యుక్తుడనై రథములతో, 
ఏనుగులతో, గుజ్బములతో, రావణునితో సహా లంకాపట్టణమును నా బాణములు 

ప్రయోగించి కూల్చివేసెదను. 44 

“ూలానందిని"అను (శ్రుమదామాయణాంధవ్వాఖ్యానమునందు 

యుద్దకాండలో ఎనుబదిమూడవ నర్గ నమాప్తము. 



అథ చతురనీతితమః సర్గః 

[ఇదంతయు ఇందజిత్తు మాయ అని, నీత బీవించియే డన దనీ 

విభీషణుడు రామునితో చెప్పీ లక్ష శణుణ్ణీ నికుంభిలకు వంపు మని (ప్రార్థించుట. 

మూ. రామమాశ్యాసమానే తు లక్ష శో భాత్సవత్సరే, 

నిక్షిప్య గుల్మాన్ స్వస్తానే తత్రాగచ్చద్విభిషణః,. శే 

ప్ర. అ. భ్రాతృవత్సలే=సోదరునియందు (పేమ గల, లక్ష్మణే=లక్ష్మ 
ణుడు, రామమ్=రాముళణ్ణి, ఆశ్యాసమానే=ఓదార్చు చుండగా, విథీషణః=విభీషణుడు, 

గుల్మాన్ = సెనాసమూహములను, స్వస్థానే=తమ న్లానమునందు, నిక్తిప్య=ఉంచి, 

తత్రాఅక్కడికి, ఆగచ్చత్ =వచ్చెను. (45 గురు కాలిబంట్లు, 27 గుటజ్జ్టాలు, 9 
రథాలు, 9 ఏనుగులు ఉన్న "సేనా విభాగానికి గుల్మ మని పేరు. వానరేనకు 

అశ్వాదులు లేవు గాన ఇక్కడ గుల్మమనగా కొందరు వానరసైనికుల సముదాయ 
మని అర్థము.) 

తా. 'సోదరునియందు (ప్రేమగల లక్ష్మణుడు ఈ విధముగా రాముణ్ణి 
ఓదార్చుచుండగా విభీషణుడు ఫసీనాసమూహములను ఆ యా స్థానములందు 

నిలిపి అచటికి వచ్చెను. 1 

మూ. నానాప్రహరణైర్వి రైశ్చతుర్శిరభిసంవృతః, 

నీలాష్టనచయాకా రైర్మాతబ్లెరివ యూథ పైః. 2 

ప్ర. అ. నానాప్రహరటైైః=అనేక విధములైన ఆయుధములు గల, 
నిలాళ్టునచయాకా రైః=నల్లని కాటుకపోగులవంటి ఆకారములు గల, యూథపైః= 

గుంపుకు నాయకులైన, మాతజ్షెః ఇవాఏనుగులు వలె ఉన్న, చతుర్భిఃనలుగురు, 
వీరైః=వీరులతో, అభిసంవృతఃెకూడిన, సః=ఆ విభీషణుడు, శోకలాలసమ్=శో 
కముచేత  వ్యాకులుడైన, మహాత్మానమ్=మహాత్ము డైన, రాఘవమ్=రాముళ్లి, 
అభిగమ్య=సమీ పించి, బాష్పపర్యాకులెక్షణాన్ = కన్నీటితో వ్యాకులములైన 'నేత్రములు 
గల, వానరాంశ్చాపి=వానరులను కూడ, దదృశే=చూచెను. 

తా. అనేకవిధములైన ఆయుధములు ధరించిన, నల్లని కాటుక 
(పోగుల వంటి ఆకారములు గల, గుంపుల నాయకులైన ఏనుగుల వలె ఉన్న 
నలుగురు వీరులతో కలిసి వచ్చిన ఆ విభీషణుడు, శోకాక్రాంతుడైన మహాత్ముడైన 
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రాముళ్లీ సమీపించి, కన్నీటితో నిండిన నేత్రములు గల వానరులను కూడ 

చూచెను. 2, 3 

మూ. రాఘవం చ మహాత్మానమిక్షాకుకులనన్లనమ్, 

దదర్శ మోహమాపన్నం లక్ష్మణస్యాజ్కమాశ్రితమ్. 4 

ప్ర అ. మహాత్మానమ్=మహాత్ముడు, ఇక్ష్యాకులనన్షనమ్=ఇక్ర్యాకువంశ 

మునకు ఆనందకరుడు, మోహమ్= మోహమును, ఆపన్నమ్=పొందినవాడు, 

లక్ష్మణస్యాలక్ష్మణునియొక్క, అజ్కమ్=జఒడిని, ఆశ్రితమ్=ఆశయించినవాడు 

అయిన, రాఘవం చారాముళ్లో కూడ, దదర్శ=చూచెను. 

తొ, మూర్చ చెంది లక్ష్మణుని ఒడిలో పండుకొని యున్న, 

ఇక్ష్యాకువంశానందకరు డైన, మహాత్ముడైన రాముణ్ణి కూడ విభీషణుడు చూచెను. 

మూ. బిడితం శోకసంతప్తం దృష్టా 1) రామం విభీషణః, 

అన్తర్టుఃఖేన దీనాత్మా కిమేతదితి పో౭2_బవీత్. ర్ 

ప్ర అ. సః విభీషణణాఆ విభీషణుడు, వ్రీడితమ్ాసిగ్గపడుచున్న, 
శోకసంతప్తమ్=శోకముచేత తపింపచేయబడిన, రామమ్ =రాముళ్లి, దృష్ట్వాాచూచి, 

అన్నఃాలోపల, దుఃఖేన=దుఃఖముచేత, దీనాత్మా=దీనమైన మనస్సుగలవాడ, 

ఏతత్ =ఇది, . కిమ్=ఏమి, ఇతి=అని, అబ్రవీత్ =పలికెను. 

తా. సిగ్గపడుచు, శోకపీడితుడై ఉన్న రాముణ్ణి చూచి, విభీషణుడు 

మనస్సులో దుఃఖముతో దీనుడై “ఇది ఏమి” అని ప్రశ్నించెను. 5 

మూ. _ విభిషణముఖం దృష్టా సుగ్రీవం తాంశ్చ వానరాన్, 
లక్ష్మణోవాచ మన్దార్ధమిదం బాష్పపరిప్పుతః. 6 

ప్ర. అ. లక్ష్మ ణః=లక్ష్మణుడు, విభీషణముఖమ్=విభీషణుని ముఖమును, 

సుగ్రీవమ్=సుగ్రీవుళ్లి, తాన్= ఆ, వానరాంశ్చ=ైవానరులను, దృష్టా ౪=చూచి, 
బాష్బపరిప్టతః=కన్నీటితో నిండినవాడై, మస్టార్ధమ్=మందమైన అర్థము గల, 

ఇదమ్=ఈ వాక్యమును, ఉవాచాపలికెను. = 

తా. విభీషణుని ముఖమును, సుగ్రీవుణ్లి, ఆ వానరులను చూచి 
లక ్యణుడు కన్నీరు కార్చుచు మందమైన అరము గల ఈ వాక్యమును 
లు 1 | ర రా 

పలికెను. 6 

మూ. హతా ఇన్హుజితా సీతా ఇతి శ్రుత్వెవ రాఘవః, 
హనూమద్వచనాత్నౌమ్య తతో మోహముపాగతః. 
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ప్ర అ. _ సౌమ్య=సౌమ్యుడా 1! రాఘవః=రాముడు, హనుమద్వ 

చనాత్=హనుమంతుని వాక్యమువలన, సీతా=సీత, ఇన్హుజితా=ఇం ద్రజిత్తు చేత, 
హతా=చంపబడినది, ఇతి=అని, శ్రుత్వెవ= =వినగానే, తతః= "అటు పిమ్మట, మోహమ్= 

మోహమును, ఉపాగతః=పొందినాడు. 

తా. సౌమ్యుడా ! సీతను ఇంద్రజిత్తు చంపివేసినాడని హనుమంతుడు 
చెప్పగా వినిన వెంటనే రాముడు మూర్చ చెందినాడు. రో 

మూ. కథయన్తం తు సౌమిత్రిం సంనివార్య విభీషణః, 

పుష్కలార్థమిదం వాక్యం విసంజ్ఞం రామమబ్రవీత్ ం రి 

ప్ర అ. విధీషణఃవిభఖీషణుడు, కథయన్నమ్=ఇట్లు చెప్పుచున్న, 

సౌమి(త్రిమ్= వాలక క్ష్మణుల్ణే, సంనివార్య= నివారించి, విసంజ్ఞమ్= సంజ్ఞ తేని, రామమ్= 

రాముళ్లిగూర్చి, పుష్కలార్థమ్=మంచి అర్థము గల ఇదం. వాక్యమ్=ఈ 

వాక్యమును, అబవీత్ = =ప్రలి కను, 

తా. ఈ విధముగా చెప్పుచున్న లక్ష్మణుళణ్లీ మధ్యలోనే ఆపి 
విభీషణుడు, స్స ఎహ తప్పి ఉన్న రామునితో మంచి అర్ధము గల వాక్యమును 

ఇట్లు పలికెను. 8 

మూ. మనుజేన్హార్తరూపేణ యదుక్తస్త ్యం హనూమతా, 
తదయుక్తమహం మన్వే సాగరే స్యేవ శోషణమ్. 9 

ప్ర అ. మనుజేన్తు= మహారాజా ! ఆర్వరూపే మిక్కిలి దుఃఖీతు డైన, 

హనూమతా=హనుమంతునిచేత, త్వమ్=నీవు, యత్= ఏ వాక్యమును, ఉక్తః=చెప్పబ 

డినావో, తత్ =దానిని, సాగరస్య=సముద్రముయొక్క, కీషణమ్ ఇవ=ఎండించుటను 

వలె, అయుక్తమ్=ఆయుక్త మైనదానినిగా, అహమ్=నేను, మన్యే=తలచెదను. 

తా. మహారాజా ! మిక్కి లి దుఃఖించుచున్న హనుమంతుడు నీకు 

చెప్పినది, సముద్రము ఎండిపోయె నని చెప్పుట ఎట్లు అసంభావ్యమో అట్లు 

అసంభావ్య మని నేను తలచెదను. ర 

మూ. అభిప్రాయం తు జానామి రావణస్య దురాత్మనః, 

సీతాం ప్రతి మహాబాహో న చ ఘాతం కరిష్యతి. 10 

ప్ర. అ. మహాబాహో= =గొప్ప బాహువులు గలవాడా ! సీతాం 

(ప్రతి సీతను గూర్చి, దురాత్మనః= దురాత్ము డైన, రావణస్య=రావణునియొక్క, 

_అభిప్రాయమ్= అభిప్రాయమును, ః జానామి=ఎరుగుదును. ఘాతమ్= వధను, న 

_ కరిష్యతి=చెయ్యడు. 

10 
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తా. ఓ! మహాబాహూ 1! సీత విషయములో దురాత్ముడైన రావణుని 

అభిప్రాయ మెట్టిదో నాకు తెలియును. ఆతడు ఆమెను చంపడు. 10 

మూ. యాచ్యమానః సుబహుశో మయా హితచికీర్తుణా, 

వైదేహీముత్స జతి నచ తత్క ఎతవాన్వచః. ll 

ప్ర అ హితచికీర్షుణా= హితము చేయదలచిన, మయా:=నాచెేత, 

వెదేహీమ్= సీతను, ఉత *జసభా విడిచిసెటుము,  ఇతి=అని, సుబహుశః=చాల వ్ బలె టే 
పర్యాయములు, యాచ్యమానాకోరబడుచున్నను, తత్=ఆ, వచః= వచనమును, 

న కృతవాన్ =చేయలేదు. 

తా. సీతను విడిచిపెటుము అని నేను ఎన్నో పర్యాయములు, ఆతనికి 

హితము చేయవలె నను బుద్ధితో ప్రార్థించినను ఆ మాట చేయలేదు. 11 

మూ. నైవ సామ్నా న దానేన న భేదేన కుతో యుధా, 

సా ద్రష్టుమపి శక్యేత నైవ చాన్యెన "కేన చిత్. 12 

ప్ర. అ. సా=ఆమె, సామ్నా=సామముచేత, ద్రష్టుమ్ అపి=చూ 
చుటకు కూడ, న శక్యేతాశకృ్యము కాదు. దానేన=దానముచేత, న=కాదు; 
భేదేన=భేదముచేత, న=కాదు, యుధా=యుద్దముచేత, కుతః=ఎట్లు శక్యమగును? 
అన్యేన=మరియొక, శకేనచిత్=ఏ ఉపాయముచేతనూ కూడ, నైవ=శక్యము కాదు. 

తా. సామముచేత గాని, దానముచేత గాని, భేదముచేత గాని 

ఆమెను చూచుటకు ఎవ్వరికీ శక్యము కాదు. మరి ఇతర ఉపాయముచేత దేని 
చేతనూ కూడ శక్యము కాదు. యుద్దముచేత శక్యము కాదని చెప్పవలెనా ? 

మూ. వానరాన్మోహయిత్యా తు ప్రతియాతః స రాక్షసః, 

మాయామయీం మహాబాహో తాం విద్ధి జనకాత్మజామ్. 13 

ప్ర అ. సః రాక్షసఃఆ రాక్షసుడు, వానరాన్ =వానరులను, మోహ 
యిత్యామోహింపజేసి, (పతియాతః=తిరిగి వెళ్ళిపోయినాడు. మహాబాహో=ఓ ! 

మహాబాహూ ! తాం జనకాత్మజామ్=ఆ సీతను, మాయామయీమ్=మాయా 
వికారమైనదానినిగా, విద్దాతెలుసుకొనుము. 

తొ. ఆ ఇంద్రజిత్తు వానరులను మోహింపజేసి వెళ్లిపోయినాడు. ఓ ! 
మహాబాహూ ! ఆ సీత మాయాసీత అను విషయమును తెలిసికొనుము. 13 

మూ, చైత్యం నికుమ్మిలాం నామ ప్రాప్య హోమం కరిష్యతి. 

 హుతవానుపయాతో హి దేవెరపి సవాసవైః, 14 
దురాధర్లో భవత్యేష సంగ్రామే రావణాత్మజః, 
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ప్ర. అ. ఏషః=ఈ, రావణాత్మజః=ఇంద్రజిత్తు, నికుమ్భిలాం నామా 

నికుంభిల అను పేరు గల, చైత్యమ్= దేవాలయమును, ప్రాష్య=పొంది, 

హోమమ్=-హోమమును, కరిష్యతి=చేయగలడు. హుతవాన్ =హోమముచే సినవాడై, 
ఉపయాతః=వచ్చిన అతడు, సంగ్రామే= =యుద్దమునందు, సవాసవైఃా =దేవేంద్రునితో 

కూడిన, దేవైరపి=దేవతలచేత కూడ, దురొధర్ష= ఎదిరింప శక్యము కానివాడు, 
భవతి= అగును. 

తౌ. ఈ ఇంద్రజిత్తు నికుంభిల యను దేవాలయమునకు వెళ్లి 

హోమము చేయును. ఆ హోమము చేసి వచ్చినచో ఆతనిని దేవేంద్రునితో 

కూడిన దేవతలుకూడ యుద్దములో ఓడింపజాలరు. 14 

మూ. తేన మోహయతా నూనమేషా మాయా ప్రయోజితా, 15 

విఘ్నమన్విచ్చతా తత్ర వానరాణాం పరాక్రమే. 

ప్ర. అ. తత్ర=అక్కడ, వానరాణామ్=వానరులయొక్క, పరాక్రమే=ప 

రాక్రమమునందు, విఘ్నమ్= విఘ్నమును, అని చృతా? కోరుచున్న, మోహయతా= 

మోహింపచేయుచున్న, తేన=వానిచేత, నూన నిశ్చయముగా, ఏషా=ఈ, 

మాయా=మాయ, (పయోజితా= = పయోగింపబడినది. 

తా. వానరుల పరాక్రమప్రదర్శనమునకు విఘ్నము చేయవలె నను 

తలంపుతో అతడు మోసము చేయుటకై ఈ మాయను ప్రయోగించినాడు; 

సత్యము. 15 

మూ. ససైన్యాస్త్రత్ర గచ్చామో యావత్తన్న సమాహ్యతే. 16 
త్యజైనం నరశార్జూల మిథ్యాసంతాపమాగతమ్. 

సీదతే హీ బలం సర్వం దృష్టా త్యాం శోకకర్శితమ్. 17 

ప్ర. అ. తత్=ఆ హామకర్మ, యావత్=ఎంతలో, న సమాష్యతే=సమా ప్తి 
పొందింపబడదో, అంతలో, స సైన్యాః= సైన్యముతో కూడినవారమై, తత్ర=అక్కడికి, 

గచ్చామఃావెళ్లైదము. నరశూర్తూలానర శేష్టుడా ! ఆగతమ్= =వచ్చిన, ఏనమ్=ఈ, 

మిథ్యాసంతాపమ్= అసత్యమైన దుఃఖమును, త్యజ= విడువుము. శోకకర్శి తమ్= జవ 

కముచేత పీడింపబడిన, త్వామ= నిన్ను, దృష్టా ఫెచూచి, సర్వమ్ = సమస్తమైన, 

బలమ్= సైన్యము, సీదతే హి=కుంగిపోవుచున్నది కదా 2 

తా. ఆ హోమము పూర్తి అయే లోగా సైన్యముతో అక్కడికి 

వెళ్లెదము. నరులలో (శేషుడవైన రామా ! నీకు కలిగిన అసత్యమైన (కారణము 

లేని) ఈ దుఃఖమును విడువుము. శోకార్తుడవైన నిన్ను చూచి సైన్య మంతా 
దిగులుచెంధుచున్నది. 16, 17 
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తా. ఆ రాక్షసశ్రేషృడైన ఇంద్రజిత్తు హోమకర్మను పూర్తిచేసినచో 
ఆతడు యుద్ధములో సురాసురులకు కూడ కనబడడు. ఆతడు ఆ కర్మ 
పూర్తిచేసి యుద్ధము చేయవలె నను కోరికతో వచ్చినచో దేవతలుకూడ గొప్ప 
ప్రాణసంశయములో పడుదురు. 23 

“బాలానందిని. అను శ్రీముదామాయణాంధ వ్యాఖ్యానమునందు 
యుద్దకాండలో ఎనభైనాల్లవ సధ సమాప్తము. 



అథ పఖ్యాశీతితమః సర్గ 

[విభీషణుడు (ప్రార్థించిన ప్రకారము రాముడు ఇం్మదజిత్తును చంవుటకై 

లక శ్రర పంబురు లక ఆ్రణుడు నికుంభిల దగరకు దులు. 
wet oe Ua గా 

మూ. తత్తస్య వచనం (శుత్యా రాఘవః శోకకశ్శ్నితః, 

నోపసధారయతే వ్యక్తం యదుక్తం తేన రక్షసా. 1 

ప్ర అ శోకకర్మితః= =శోకముచేత  పీడితుడైన, రాఘవఃరాముడు, 

తస్య=వానియొక్క, తత్=ఆ, వచనమ్=వచనమును, శ్రుత్వాచవిని, తేన రక్షసా=ఆ 

రాక్షసునిచేత, యత్=ఏది, ఉక్తమ్=పలకబడినదో, దానిని, వ్యక్తమ్= స్పష్టముగా, 

నోపధారయతే= గ్రహించలేదు. 

తౌ. శోక పీడితుడైన రాముడు ఆ విభీషణుని మాటలు విన్నను 

ఆతడేమి చెప్పుచుండెనో స్పష్టముగా _ అర్ధము చేసికొనజూలకపోయెను. 1 

మూ. తతో రైర్యమవష్ట్రభ్య రామః పరపురంజయః, 

విభిషణముపా సీనమువాచ కపిసంనిదౌ. 2 

ప్ర అ తతః=అటు పిమ్మట, పరపురంజయః=శత్రుపురములను 

జయించు, రామః=రాముడు, ధైర్యమ్=ధైర్యమును, అవష్టభ్య=ఊతగా గొని, 

ఉపా సీనమ్=సమీపమునందు కూర్చున్న, విభీషణమ్=విభీషణుని గూర్చి, కపిసం 

నిధౌ=వానరసమీపమునందు, ఉవాచ=పలికెను. 

తా, పిమ్మట శత్రుపురములను జయించు రాముడు ధైర్యము 

తెచ్చుకొని, తన సమీపమునందు కూర్చుని ఉన్న విభీషణునితో వానరుల 

సమక్షమునందు ఇట్లు పలికెను. 2 

మూ. నైరృతాధిపతే వాక్యం యదుక్తం తే విభీషణ, 

భూయస్తచ్ళోతుమిచ్చామి బ్రూహి యత్తే వివక్షితమ్. 3 

ప్ర అ. వైరృతాధిపతే=రాక్ష స సప్రభువైన, _ విభీషణ=విభీషణుడా | 

త్రే= =నీయొక్క, యత్=ఏ, వాక్యమ్=వాక్యము, ఉక్తమ్= =పలకబడినదో, తత్=దానిని, 

భూయః=మరల, శ్రోతుమ్= వినుటకు, ఇచ్చామి= కోరుచున్నాను. తే=నీకు, యత్ = 

ఏది, వివక్తితమ్= చెప్పుటకు అభిలషింపబడినదో, తల్ = దానిని, భూయః=మరల, 
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శోతుమ్వినుటకు, ఇచ్చామికోరుచున్నాను. 

తా. _ రాక్షసాధిపతివైన విభీషణా ! నీవు చెప్పిన మాటలు మరల 

వినవలె నని కోరుచున్నాను. నీవు ఏమి చెప్పదలచుచున్నావో మరల చెప్పుము. 

మూ. రాఘవస్య వచః (శుత్యా వాక్యం వాక్యవిశారదః, 

యత్తత్సునరిదం వాక్యం బభాషేఒథ విభీషణః. 4 

ప్ర. అ. “రాఘవస్య వచః శ్రుత్వా సుదినవదుదాహృతమ్, 

యత్నాత్సునరిదం వాక్యం బభాషే స విభీషణః. 

అను ప్రాచ్యపాఠము బాగున్నది. వచి “వాక్యము” అను రెండు 

పదాల సమన్వయం సరిగా కుదరదు. సః విభీషణః=ఆ విభీషణుడు, సుదీ 

నవత్=చాల దైన్యముతో, ఉదాహృతమ్=పలకబడిన, రాఘవస్య=రామునియొక్క, 

వచఃణావచనమును, శ్రుత్వా=విని, పునః౭మరల, ఇదం వాక్యమ= =ఈ వాక్యమును, 

యత్నాల్ =ప్రయత్నమువలన, బభా షే=పలి'కెను. 

తా. విభీషణుడు దైన్యముతో పలికిన రాముని మాటలు విని మరల 

ప్రయత్నపూర్వకముగా ఈ మాటలు పలికెను. 4 

మూ. యథాజ్జప్తం మహాబాహో త్వయా గుల్మ నివేశనమ్, 
తత్తథానుష్టితం వీర త్వద్య్వాక్యసమనన్తరమ్. 5 

ప్ర. అ. మహాబాహో=గొప్పు బాహువులు గలవాడా ! వీర=వీరుడా! 

త్వయా=నీచేత, గుల్మని చేశగమ్= ఎనాసముదాయముల నివేశనము, యథా=ఎట్టు, 

ఆజ్జప్తమ్= =ఆజ్ఞాపించబడినదో, తత్ =అది, తృ్యద్యాక్యసమనన్తరమ్ = =నీ వాక్యమునకు 

వెంటనే, తధా=ఆవిధముగా, అను ష్మితమ్=చయబడినది. 

తా. గొప్పు బాహువులు గల వీరుడా ! గుల్మములను సేనాభాగములను 

ఆ యా స్థానములందు నిలుపు మని నీవు ఆజ్ఞాపించితివి కదా ? నీవు 

చెప్పిన వెంటనే అది అంతయు అట్లు చేసితిని. ర్ 

మూ. తాన్యనీకాని సర్వాణి విభక్తాని సమన్తతః, 

విన్యన్హా యూథపాశ్చెవ యథాన్యాయం విభాగశః, 6 

ప్ర. అ. తాని=ఆ, అనీకాని=ా బ్రన్యములు, సర్వాణి=అన్నీ, సమన్తతః= 

అంతటా, విభక్కాని= విభబించబడినవి. యూథపా శ్చెవాఆ యా సైన్యవిభాగముల 

నాయకులు . కూడ, యథాన్యాయమ్=నియమోనుసారముగా, _ విభాగశః=వేరు 
వేరుగా, విన్యనస్తాః౭ఉంచబడినారు. 

తా, సైన్యవిభాగములను అన్నింటినీ అంతటా వేరువేరుగా నిలిపి 
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వాటి నాయకులను కూడ నియమానుసారము వేరు వేరుగా నిలిపినాను. 6 

మూ భూయస్తు మమ విజ్ఞాప్యం తచ్చ ఎ్రణుష్యు మహాప్రభో, 

తృ్యయ్యకారణసంత స్తే సంతప్త పాదయా వయమ్. 7 

ప్ర. అ. మహా(ప్రభో=మహా ప్రభూ |! భూయఃా=ాఇంకనూ,  మమ=నాకు 

(నాచే, విజ్ఞాప్యమ్=విజ్ఞాపన చేయవలసి ఉన్నది. తత్=దానిని, శృణుష్య=వి 
నుము. ఈయిైనీవు, అకారణసంత ప్పే=కారణము లేకుండగా దుఃఖించుచుండగా, 

వయమ్=చుము, సంతప్తహృదయాజబాధపడుచున్న హృదయములు కలవారము. 

తా. మహాప్రభూ ! నేను మరొక విషయము విజ్ఞాపన చేయవలసి 
ఉన్నది. దానిని వినుము. నీవు నిష్కారణముగా దుఃఖించుచున్నావు. నీ 

దుఃఖమును చూచి మా మనస్సులు బాథధపడుచున్నని. 7 

మూ. త్యజ రాజన్నిమం శోకం మిథ్యాసంతాపమాగతమ్, 

తదియం త్యజ్యతాం చినా శత్రుహర్షవివర్రినీ. రి 
వి ఎ డ్ 

ప్ర అ రాజన్=రాజా ! ఇమనమ్=ఈ, శోకమ్=శోకమును, 

మిథ్యా=అసత్య మైన, ఆగతమ్=వచ్చిన, సంతాపమ్=దుఃఖమును, త్యజ=విడువుము. 

తత్ =అందువలన, శత్రుహర్షవివర్రినీ=శత్రువుల సంతోషమును వృద్దిపొందించు, 

ఇయమ్=ఈ, చిన్నా=చింత, త్యజ్యతామ్ =విడవబడుగొక. 

తా. రాజా ! ఈ శోకమును, సత్యమైన కారణము లేని ఈ 

దుఃఖమును విడిచి పెట్టుము. శత్రువుల ఆనందమును వృద్ధి పొందించు ఈ 

చింతను విడువుము, రి 

మూ. _ఉద్యమః క్రియతాం వీర హర్షః సముప సవ్యతామ్, 

ప్రాప్తవ్యా యది తే సీతా హన్తవ్యాశ్చ నిశాచరాః. 9 

ప్ర. అ. వీర=వీరుడా ! తే=నీకు, సీతా=సీత, ప్రాష్తవ్యా యది=పొందదగిన 
దైతే, నిశాచరాఃజారాక్షసులు, హన్తవ్యాశ్చ=చంపదగినవా రైతే, ఉద్యనుణ ప్రయత్నము, 
(క్రియతామ్=చేయబడుగాక. హర్షణాసంతోషము, సముపసేవ్యతామ్ = సేవింపబడు 

గాక, 

తా. ఓ! వీరుడా ! నీవు రాక్షసులను సంహరించవలె నన్నచో, సీతను 
పొందవలె నన్నచో పౌరుషము చూపవలెను. సంతోషముగా ఉండవలెను. 9 

మూ. రఘునన్తన వక్ష్యామి శ్రూయతాం మే హితం వచః, 

సాధ్వయం యాతు సౌమిత్రిర్బలేన మహతా వృతః. 10 
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నికుమ్బిలాయాం సంప్రాప్తం హన్తుం రావణిమాహవెే, 
ధనుర్మణ్ణలనిర్ము క్తెరాశీ విషవిషోపమైః, 1 

ప్ర. అ. రఘునన్హనారామా ! వక్ష్యామిచెప్పెదను. మే=నాయొక్క్య, 
హితమ్= హితమైన, వచః=వచనము, (కూయతామ్=వినబడుగాక. అయమ్=ఈ, 

సామి త్రి=లక్ష ్ మణుడు, మహతా=గొప్పదైన, బలేన= సైన్యముతో, వృతః=కూడిన 
వొడె, నికుమ్ఫిలాయామ్ =నికుంభిలయందు, సంప్రాప్తమ్=చేరి ఉన్న, రావణిమ్= 
ఇం|ద్రజిత్తును, ఆహవే=యుద్దమునందు, ధనుర్మజణ్ణలనిర్ము కః=ధనస్సుయొక్క 

మండలమునుండి విడువబడిన, ఆశీవిషవిషోపమైః=సర్పవిషముతో సమానములైన 
బాణములచేత, హన్తుమ్=చంపుటకు, సాధు=బాగుగా, యాతు=వెళ్ళుగాక. 

తా. రామా ! నేను హితమైన వాక్యమును చెప్పెదను, 
వినుము. నికుంభిల చేరి ఉన్న ఇంద్రజిత్తును యుద్ధమునందు సర్పవిషము 
వంటి బాణములను మండలాకారమైన ధనస్సుచేత ప్రయోగించి చంపుటకై ఈ 
లక్ష్మణుడు పెద్ద సైన్యముతో కలిసి వెంటనే వెళ్ళవలెను. 10, 11 

మూ. తేన వీరేణ తపసా వరదానాత్స ($యంభువః, 
అస్త్రం బ్రహ్మశిరః ప్రాప్తం కామగాశ్ళ తురంగమాః. 12 

ప్ర. అ. వీరేణావీరుడైన, తేన=వానిచేత, తపసా=తపస్సుచేత, స్వయం 
భువః బ్రహ్మ దేవునియొక్క, _వరదానాత్=వరదానమువలన, (బ్రహ్మ శిరణబహ్మశి 
రస్సు అను, అస్త్రమ్=అస్త్రము, (పొప్తమ్=పొందబడినది. కామగాః=ఇచ్చానునారము 

నడచు, తురంగమాళాగుజ్జములు (పొందబడినవి.) 

తా. వీరుడైన & ఇంద్రజిత్తు తపస్సు చేసి, (బ్రహ్మా వరముల 

నిచ్చుటవలన (బహ్మశిరస్సు అను అస్త్రమును, ఇష్టానుసారము నడచు 
గుజ్జములను సంపాొదించినాడు. 12 

మూ. స ఏష సహ సైన్యేన ప్రాప్తః కిల నికుమ్బిలామ్, 
యద్యుత్తి స్పెత్క ఎం కర్మ హతాన్సర్యాంచ్చ విద్ధి నః. 13 

ప్ర. అ. సః ఏషణాఅట్టి ఈ ఇంద్రజిత్తు, సైన్యేన సహ= సైన్యముతో కూడ, 
నికుమ్భిలామ్=నికుంభిలను, (పాష్తః కిల=చేరినాడట. కర్మ=ఆ హోమకర్మ, కృతమ్= 

చేయబడిన ట్లెతే, ఉత్తి సేద్యది=నికుంభిలనుండి లేచినట్లయితే, సర్వాన్ =సమస్త మైన, 
నః=మనలను, హతాన్ =చంపబడినవాళ్ళనుగా, విద్ధి=తెలి సికొనుము. 

తా. అట్ల ఈ ఇంద్రజిత్తు "సైన్యముతో కూడి నికుంభిల చేరినాడట. 

అక్కడ ఆతడు హోమకర్మ పూర్తిచేసికొని లేచినచో మన మందరమూ 
మరణించినట్లే అని తెలిసికొనుము. 13 
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మూ. నికుమ్బిలామసం ప్రాప్తమహుతాగ్నిం చ యో రిపుః, 

త్యామాతాయినం హన్యాదిన్రుశత్రో స తే వధః, 14 

వరో దత్తో మహాబాహో సర్వలోకేశ్వరేణ వై 
ఇత్యేవం విహితో రాజన్వధస్త స్యెష ధీమతః. 15 

ప్ర అ ఇన్చుశత్రో= =ఓ ! ఇంద్రజిత్తూ యఃజఏ, రిపుః=శత్రువు, 

నికుమ్భిలామ్= నికుంభిలను, అసంప్రాష్తమ్=పొందని, అహుతాగ్నిం చ =పోమము 

చేయబడని అగ్ని గల, ఆతతాయినమ్=శస్త్ర ధారివైన, త్వామ్=నిన్ను, హన్యాత్=చం 
పునో, సః= =అతడే, త్రే= =నీకు, వధః=సంహారకుడు. మహాబాహో=గొప బాహువులు 

గలవాడా |! సర్వలో కేశ్వ రేణ= =సర్వలో కములకు ప్రభువైన బ్రహ్మదేవుని త, ధీమతః= 

ధీమంతుడైన, తస్య=వానికి, ఇల్వేవమ్= ఇట్టు, వరః౭వరము, దత్తణాఇవ్వబడినది. 

ఏషః=ఈ, వధః=వధ, విహితః= వీధించబడినది. 

తా. “ఓ ! ఇంద్రజిత్తూ ! నీవు నికుంభిల చేరక ముందు గాని, 

చేరినను అగ్నిలో హోమము . చేయుటకు ముందు గాని ఏ శత్రువు ఆయుధము 

ధరించిన నిన్ను వధించునో ఆతడే నీకు మారకుడు" అని బ్రహ్మదేవుడు 

బుదిమంతుడెన ఈతనికి వరమును ఇచ్చినాడు. ఓ ! మహాబాహూ ! వీని 

వధోపాయము ఇదే. 

మూ. వధాయేన్లిజితో రామ సందిశస్వ మహాబల, 

హతే తస్మిన్ హతం విద్ది రావణం ససుహృర్గణబు. 16 

ప్ర. అ. మహాబల=గొప్ప బలము గల, రామారామా { ఇన్హుజితః=ఇంద్ర 

జిత్తుయొక్క, వధాయ=వధకొరకు, సందిశస్వ=ఆజ్ఞాపించుము. తస్మీన్= =ఆతడు, 

హతే=చంపబడినవాడగుచుండగా, ససుహృద్గణమ్= “మి త్రగణముతో కూడిన, 

రావణం=రావణుని, హతమ్= చంపబడినవానినిగా, విద్ది=తెలుసుకొనుము. 

తా. మహాబలశాలియైన రామా ! ఇంద్రజిత్తును చంపుటకు ఆజ్ఞ 

ఇమ్ము. ఆతదు చంపబడిన పిమ్మట స్నేహితుల గణములతో కూడిన 

రావణుడు మరణించిన ట్లు అని (గహించుము. 16 

మూ. విభీషణవచః శ్రుత్వా రామో వాక్యమథాబ్రవీత్ , 

జొనాని తస్య రౌద్రస్య వూయాం సత్యపరాక్రమ. 17 

ప్ర అ. విభీషణవచః=విభీషణుని వచనమును, _ శుత్వావిని, 
అధథైాలఅటు పిమ్మట, రామః=రాముడు, వాక్యమ్=వాక్యమును, అ|బవీత్ =పలికెను. 

సత్యపరాక్రమాసత్యమైన పరాక్రమము గలవాడా ! రౌ(ద్రస్య=భయంకరుడైన, 
తస్య=వానియొక్క, మాయామ్=మాయను, జానామి=ఎదుగుదును. 
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తా. విభీషణుని మాటలు విని రాము డిట్లు పలికెను. “సత్యమైన 
పరాక్రమము గల ఓ ! విభీషణా ! భయంకరుడైన ఆ ఇంద్రజిత్తు మాయలను 
నేను ఎదుగుదును.” 17 

జు క శః అ 1 ప అ ల మూ సబా బ్రహ్మాస్త్రవిత్రాజ్డో. మహామాయో మహాబలః, 

కరోత్యసంజ్ఞాన్ సంగ్రామే దేవాన్సవరుణానపి. 18 

ప్ర అ. బ్రహ్మాస్తవిత్ =బ్రహ్మాస్త్రము తెలిసినవాడు, (ప్రాజ్జు=బుద్దిమం 
తుడు, మహామాయఃగొప్ప మాయలు కలవాడు, మహాబలః=గొప బలము 
కలవాడు అయిన, సః=ఆఅతడు, సవరుణాన్=వరుణునితో కూడిన, దేవానపి=దే 

వతలను కూడ, సంగ్రామేజయుద్ధమునందు, అసంజ్ఞాన్ =సంజ్ఞ లేనివాళ్ళనుగా, 

కరోతి=చేయును. 

తా. ఆ ఇంద్రజిత్తు బ్రహ్మాస్త్రము తెలిసినవాడు. బుద్ధిమంతుడు. చాలా 
మాయలు గలవాడు. గొప్పు బలము గలవాడు. యుదమునందు వరుణునితో 

యి 
కూడిన దేవతలను కూడ సంజ్ఞ లేనివాళ్ళనుగా చేయగలడు. 18 

మూ. తస్యాన్తరిక్షే చరతః సరథస్య మహాయశః, 
న గతిర్జ్ఞాయతే వీర సూర్య ్ వ్యేవాభ్రసంస్లవే. 19 

జా ఓ ౧ 

ప్ర అ.  మహాయశణాగొప్ప కీర్తిగలవాడా ! వీర=వీరుడా ! 
సరథస్య=రథముతో కూడిన, అన్తరిక్షే=ఆకాశమునందు, చరతః=సంచరించుచున్న, 
తస్య=వానియొక్క, గతిః=గమనము, అభ్రసంప్ల వే= మేఘముల ఆవరణమునందు, 
సూర్య స్యవాసూర్యునియొక్క గమనము వలె, న జ్ఞాయతే=తెలియబడదు. 

తా. గొప్ప కీర్తి గల ఓ !వీరుడా !ఆతడు రథమునెక్కి ఆకాశమునందు 
సంచరించుచుండగా, మేఘములు కప్పివేసి ఉన్నప్పుడు సూర్యుని గమనము 
ఎట్టు తెలియదో అట్ల ఆతని గమనము తెలియదు. 19 

మూ. రాఘవస్తు రిపోర్జ్ఞాత్వా మాయావీర్యం దురాత్మనః, 
లక్ష్మణం కీర్తిసంపన్నమిదం వచనమబ్రవీత్. 20 
ఓ 

ప్ర అ.  రాఘవూరాముడు, దురాత్మనః=దురాత్ము డైన, రిపోః= 

శత్రువుయొక్క, మాయావీర్యమ్=మాయాబలమును, జ్ఞాత్యా=తెలి సికొని, కీర్తి 

సంపన్నమ్=కీర్తితో కూడిన, లక శ్రణమ్=లక్ష శ్రణుని గూర్చి, ఇదం వచనమ్=ఈ 
లై 

వచనమును, అ|బవీత్ =పలికెను.. 

, తొ. రాముడు దురాత్ముడైన శతువునకున్న మాయాబలమును 
తెలిసికొని కీర్తిమంతుడైన లక్ష్మణునితో ఇట్లు పలికెను. 20 



యుద్ధకాండము 285 

మూ. యద్వానరెన్హస్య బలం తేన సర్వేణ సంవృతః, 

హనూమత్రృముశఖై శ్చెవ యూథ పైః సహ లక్ష్మణ. 21 

జామ్సచేనార్క్షపతినొ సహ”సైన్యేన సంవృతః, 

జహి తం రాక్షససుతం మాయాబలసమన్వితమ్. 22 

ప్ర. అ. లక్ష్మణాలక్ష్మణా !  వానరేన్హ్తాస్య=సుగీవునియొక్క, 
యత్=ఏ, బలమ్= సైన్యమున్నదో, చేన=దానితో, సర్వేణ=అంతటితోను, సంవృతః= 

కూడినవాడవై, హనూమత్సముఖై:=హనుమంతుడు మొదలైన, యూథ పైశ్చెవ 

సహ=సేనానాయకులతో కూడిన వాడవై, సహ"సైన్యేన= సైన్యముతో కూడిన, బీక్ష 
పతినా౭భల్లూక ప్రభువైన, జామ్బవేన= జాంబవంతునితో, సంవృతః=కూడినవాడవై, 
మాయాబలసమన్వితమ్=-మాయాబలముతో కూడిన, తమ్=ఆ, రాక్షససుతమ్=రా 

క్షసకుమారుణ్ణి, జహి=చంపుము. 

తా. లక్ష్మణా ! సుగ్రీవుని అంత సైన్యముతోను, హనుమంతుడు 
మొదలైన సేనానాయకులతోను, సైన్యసమేతుడైన, భల్లూకప్రభువైన జాంబవం 
తునితోను కలిసి వెళ్లి మాయాబలము గల ఆ ఇంద్రజిత్తును సంహరించుము. 
21, 22 

మూ. అయం త్యాం సచివైః సార్హం మహాత్మా రజనీచరః, 

అభిజ్ఞస్తస్య మాయానాం పృష్టతో ౬ నుగమిష్యతి. 23 

ప్ర అ. తస్య=వానియొక్క, మాయానామ్=మాయలకు(ను), 

అభిజ్ఞణాఎరిగినవాడైన, మహాత్మా=మహాత్ము డైన, అయం రజనీచరః=ఈ  విభీష 

ణుడు, సచివైః సార్హమ్=మంత్రులతోకూడ, త్యామ=నిన్ను, పృష్ణతః=వెనుకనే, 

అనుగమిష్యతి=అనుసరించి వెళ్ళగలడు. 

తా. ఇంద్రజిత్తు దగ్గర ఉన్న మాయలన్నీ తెలిసిన ఈ విభీషణుడు, 
ఆతని అనుచరులూ కూడ నీ వెనుక అక్కడికి వచ్చెదరు. = 23 

మూ, రాఘవస్య వచం శ్రుత్వా లక్ష్మణః సవిభిషణ:, 

జగ్రాహ కార్ము క శ్రేష్టమత్యద్భు తపరా క్రమః. 24 

ప్ర, అ. సవిభీషణఃావిభీషణునితో కూడిన, అత్యద్భుతపరాక్రమఃచాల 
ఆశ్చర్యకర మైన పరాక్రమము గల, లక్ష గృణాకాలక్ష ణుడు, రాఘవస్య=రాముని 

యొక్క, వచః=వచనమును, (శుత్యా=విని, కారు. శ స్పమ్= శేష మైన ధనస్సును, 

జ[గ్రాహ=(గ్రహించెను. 

తా. రాముని మాటలు విని ఆశ్చర్యకరమైన పరాక్రమము గల 
విభీషణసహితుడైన లక్ష్మణుడు (శ్రేష్టమైన ధనస్సును గ్రహించెను. 24 
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మూ. _సంనద్దః కవచీ ఖడ్లీ సశరో వామచాపభృత్, 

రామపాదావుపస్పృశ్య హృష్టః సౌమిత్రిరబ్రవీత్ . 25 

ప్ర. అ. _ సంనద్ధణాయుద్దసంనద్దుడు (సామ(గి (గ్రహించి యుద్దానికి 

సిద్దముగా ఉన్నవాడు), కవచీ=కవచము కలవాడు, ఖడ్డీ=ఖడ్గము కలవాడు, 
సశరః=బాణములతో కూడినవాడు, వామచాపభృత్ =ఎడమచేతియందు ధనస్సు 

ధరించినవాడు అయిన, సౌమిత్రజలక్ష్మణుడు, _హృష్టణాసంతో షించినవాడై, 
రామపాదౌ=రాముని పొదములను, ఉపస్పృశ్య=స్పృశించి, అబ్రవీత్ =పలికెను, 

తౌ. లక్ష్మణుడు సంతోషించుచు యుద్ధసంనద్దుడై, కవచము 

తొడుగుకొని, ఎడమచేతిలో ధనస్సు ధరించి, ఖడ్గము, బాణములు తీసికొని 

రామునకు పాదములు స్పృశించి నమస్కరించి ఇట్లు పలికెను. 25 

మూ. అద్య మత్కొార్ముకోన్ముక్తాః శరా నిర్భిద్య రావణీమ్, 

లజ్కామభిపతిష్యన్తి హంసాః పుష్కరిణీమివ. 26 

(ప్ర. అ. అద్య=నేడు, మత్కొర్ముకో న్ముక్తాఃనా ధనసూనుండి 

విడువబడిన, శరాః=బాణములు, రావణీమ్=ఇంద్రజిత్తును, నిర్భిద్య=భదించి, 

హంసాజాహంసలు, పుష్కరిణీమివ=ద్మ సరస్సును వలె, లజ్కామ్=లంకను గూర్చి, 
అభిపతిష్యన్తి= వెళ్ళిపడగలవు. 

తా ఈనాడు నొ ధనస్సునుండి విడువబడిన బాణములు ఇందజిత్తును 

భేదించి, హంసలు పద్మసరస్సుకు వలె లంక వైపు వెళ్లగలవు. 26 

మూ. అద్యెన తస్య రౌద్రన్య శరీరం మామకాః శరాః, 

విధమిష్యన్తి భిత్త్వా తం మహాచాపగుణచ్యుతాః. 27 

ప్ర ఆఅ. అద్యెవ=ఇప్పుడే, మహాచాపగుణచ్యుతాః=గొప్పుదైన ధనస్సు 

యొక్క అల్లెత్రాడునుండి జారిన, మామకాఃానాసంబంధమైన, శరాః=బాణాములు, 

రౌదస్యక్రూరుడైన, తస్య=ఆతనియొక్క, శరీరమ్=శరీరమును, భిత్తా ఫెచేదించి, 

తమ్వానిని, విధమిష్యన్తి=ఎగురగొట్టి వేయగలవు. 

తా. గొప్ప ధనస్సు నారినుండి బయలుదేరిన నా బాణములు, ఇప్పుడే, 
క్రూరుడైన ఆ ఇంద్రజిత్తు శరీరమును బద్దలుకొట్టి వానిని ఎగురగొట్టివేయగలవు. 

మూ. _ ఏవముక్త్వా తు వచనం ద్యుతిమాన్ భ్రాతురగ్రతః, 
స రావణివధాకాజ్కీ లక శ్రైకొస్త (రతం యయౌ. 28 

ప్రై అ.  ద్యుతిమాన్=కాంతి గల, సః లక్ష్మణఃఆ లక్ష్మణుడు, 

(భాతుకాసోదరునియొక్క, అగ్రతఃాఎదుట, ఏవమ్=ఇట్లు, వచనమ్=వచనమును, 
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ఉక్సాాైపలికి, రావణివధాకాజ్ క్రీ =ఇం|ద్రజిత్తు వధను కోరుచు, త్వరితమ్=శీఘ్రముగా, 
యయౌ=వెళ్లైను. 

తా. తేజఃశాలియైన ఆ లక్ష్మణుడు అన్నగారి సమక్షమున ఇట్లు 

పలికి ఇందజిత్తును చంపవలె నను నిశ్చయముతో శీఘ్రముగా వెళ్లెను. 28 

మూ. సో౭_భివాద్య గురోః పాదౌ కృత్వా చాపి ప్రదక్షిణమ్, 

నికుమ్భిలామభియయౌ చైత్యం రావణిపాలితమ్. 29 

ప్ర అ. సః=ఆ లక్ష్మణుడు, గురోః౭అన్నయొక్క, పాదౌ=పాదములను, 

అభివాద్య=నమస్కరించి, ప్రదక్షిణం చ=ప్రదక్షిణము కూడ, కృత్వా=చే సి, 

నికుమిలామ్=నికుంభిల అను, రావణిపాలితామ్=ఇందజిత్తు చేత పాలించబడిన, 

ఎత్యవీ- దేవాలయమును గూర్చి, అభియయౌ=వెళ్లైను. 

తా. ఆ లక్ష్మణుడు అన్నగారి పాదములకు నమస్కరించి, ప్రదక్షిణము 

చేసి, ఇందజిత్తుచేత పాలించబడుచున్న నికుంభిల అను దేవాలయమువైపుకు 

వెళ్లెను. - 29 

మూ. విభీషణేన సహితో రాజపుత్రః ప్రతాపవాన్, 

కృతస్వస్త [యనో భాత్రా లక్ష్మణస్త సరితో యయౌ, 30 

ప్రై అ.  రాజపుత్రణారాజపుతుడు, ప్రతాపవాన్ ౫ప్రతాపవంతుడు 

అయిన, లక్ష్మణణాలక్ష్మణుడు, భ్రాత్రా౭సోదరునిచేత, కృతస్వస్త గయనఃచేయ 

బడిన స్వస్త్యయనము (ఆశీర్వచనాదికము) గలవాడై, విభీష న=విభీషణునితో, 

సహితః=కూడినవాడ్డై, త్వరితః=తొందరపడుచున్నవా డై, యయాౌ= వెళ్లెను. 

తా, రాజప్తుతుడు, ప్రతాపసవంతుడు అయిన లక్ష్మణుడు అన్నగారి 

ఆశీర్వాదమును పొంది, విభీషణస హితుడై నీ ఘముగా వెళ్లెను. 30 

మూ. వానరాణాం సహగ్రైస్తు హనుమాన్ బహుభిర్బృతః, 

విభిషణశ్చ సామాత్యో తదా లక్ష ్యణమున్వగాత్. 31 

ad ప్ర. అ. తదా=అప్పుడు, వానరాణామ్=వానరులయొక్క, బహుభిః=అనే 

కమైన, సహసైజసహస్రములతో, వృతః=కూడిన, హనూమాన్ =హనుమంతుడు, 

సామాత్యఃఅనుచరులతో కూడిన, విభీషణశ్చ=విభీషణుడు, లక్ష్మ ణమ్=లక్ష్మ ణుణ్ణీ, 

అన్వగాత్ =అనుసరించెను. 

తా. అప్పుడు ఎన్నో వేలమంది వానరులతో కూడిన హనుమంతుడు, 

తన అనుచరులతో కూడిన విభీషణుడు లక్ష్మణుని అనుసరించి వెళ్ళిరి. 31 
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మూ. మహతా హరిసైన్యేన సవేగమభిసంవృతః, 
బుక్షరాజబలం చైవ దదర్శ పథి విష్టితమ్. 39 

“గ ప్ర. అ. మహతా=గొప్పదైన, హరిసైన్యేనావానర సైన్యముచేత, సవే 
గమ్=వేగముతో కూడుకొన్నట్లుగా, అభిసంవృత=చుట్టూ చేరబడిన, లక్ష్మణుడు, 

పథి=మార్గమునందు, విష్మితమ్=నిలచి ఉన్న, బుక్షరాజబలం చైవ=జాంబవంతుని 

సైన్యమును కూడ, దదర్శాచూచెను. 

తా. వేగముగా వచ్చి తన చుట్టూ చేరిన గొప్ప, వానర సైన్యముతో 
కూడిన ఆ లక్ష్మణుడు జాంబవంతుని సైన్యము కూడ మార్గములో నిలచి 

యుండుట చూచెను. 32 

మూ. స గత్వా దూరమధ్యానం సౌమిత్రిర్మి త్రనన్తనః, 

రాక్ష సేన్తోబలం దూరాదపశ్యద్యూ (హమాశ్రితమ్. 

ప్ర. అ.  మిత్రనన్దనణామితులకు ఆనందకరుడైన, సః సౌమిత్రిః=ఆ 
లక్ష్మణుడు, దూరమ్=దూరమైన, అధ్యానమ్=మార్గమును, గత్వా= వెళ్లి, దూరాత్= 
దూరమునుండి, వ్యూహమ్=వ్యూహమును, ఆశ్రితమ్=ఆశయించి ఉన్న, 
రాక్ష సేన్హబలమ్=-రావణుని సైన్యమును, అపశ్యత్ =చూచెను. 

తా. మిత్రులకు ఆనందము కలిగించు లక్ష్మణుడు చాల దూరము 
వెళ్లి, వ్యూహముగా _ ఏర్పడియున్న రావణుని సైన్యమును దూరమునుండే 
చూచెను. 33 

మూ. స తం ప్రాప్య ధనుష్పాణిర్మాయాయోగమరిందమః, 

తస్థా (బహ్మ విధానేన విజేతుం రఘునన్లనః, రెడ 

ప్ర అ. అరిందమఃశతుసంహారకుడైన, సః రఘునందనః=ఆ 

లక్ష్మణుడు, ధనుష్పాణిఃధనస్సు హస్తమునందు కలవాడై, (పాప్య=అక్కడికి 
చేరి, మాయాయోగమ్=మాయాసంబంధము గల, తమ్=ఆ ఇందజిత్తును, 
(బ్రహ్మ విధానేన= బ్రహ్మ దేవుడు చెప్పిన విధానముచేత, విజేతుమ్=జయించుటకు, 
తస్తా=నిలచెను. 

తా. శృత్రుసంహారకుడైన ఆ లక్ష్మణుడు ధనుర్హరుడై ఆ ప్రదేశమును 
చేరి మాయాసంబంధము గల ఆ ఇంద్రజిత్తును బ్రహ్మదేవుడు చెప్పిన 
విధానము (ప్రకారము హోమము జరుగుటకు పూర్వము చంపుటకై నిలచెను. 

మూ. విభీషణేన సహితో రాజపుత్రః ప్రతాపవాన్, 
. " అజ్ఞదేన చ వీరేణ తథానిలసుతేన చ. 35 
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ప్ర అ. ప్రతాపవాన్ = ప్రతాపముగల, రాజపుత్రః=లక్ష్మణుడు, విభీష 

ణేన=విభీషణునితోను, వీరేణ=వీరుడైన, అజ్ఞదేన=అంగదునితోను, తథా=మరియు, 

అనిలసుతేన చాహనుమంతునితోను, సహితఃకూడినవాడై, (తస్తా=నిలచెను, 

వెనుకటి శ్లోకముతో అన్వయము). 

తా. ప్రతాపవంతుడైన ఆ లక్ష్మణుడు విభీషణునితోను, వీరుడైన 

అంగదునితోను, హనుమంతునితోను కూడి నిలచెను. 35 

మూ. డవివిధమమలశ స్త్ర భాస్వరం త 
ద్ద నజగహనం గహనం మహార థైశ్చ, 

ప్రతిభయతమమప్రమేయ వేగం 

తిమిరమివ ద్విషతాం బలం వివేశ. 36 

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే ఆదికావ్యే 
యుద్ధకాళ్డే పజ్వూఢీతితమః పర్గః, 

ప్ర_ అ.  వివిధమ్=అనేకవిధములైనది, అమలశ స్త్ర భా స్వరమ్=నిర్మ లము 

లైన శస్త్రములచేత (ప్రకాశించుచున్నది, ధజగహనమ్=ధ్వజములచేత ప్రవేశింప 
శక్యముకానిది, మహార థైశ్చ=గొప్తరథములచేత కూడ, గహనమ్ప్రవేశించ  శక్య 
ముకానిది, (పతిభయతమమ్=చాల భయంకరము, అప్రమేయవేగమ్=ఊ హింప 
శక్యముకాని వేగము గలది. తిమిరమివాఅంధకారము వలి ఉన్నదీ అయిన, 
ద్విషతామ్=శతువులయొక్క, బలమ్= సైన్యమును, వివేశ=ప్రవేశించెను. 

తా. అక్కడ నున్న శృత్రుసైన్యము అనేకవిధములుగా ఉండెను. 
నిర్మలములైన ఆయుధములతో మెరయుచుండెను. అనేక ధ్యజములతోను, 

రథములతోను నిండి ఉండుటచేత ప్రవేశించుటకు శక్యము కాకుండ ఉన్న ఆ 
సైన్యము సాటిలేని వేగముతో చాల భయంకరముగా ఉండెను. అట్టి, చీకటి 
వలె ఉన్న శత్రు సైన్యములోనికి లక్ష్మణుడు ప్రవేశించెను. 36 

“బాలానందిని” అను శ్రీముదామాయణాంధ్ర వ్యాఖ్యానమునందు 
యుద్దకాండలో ఎనుబదియైదవ సర్గ సమాప్తము. 



అథ షడనీతితమః సర్గః 

[వానరులకు రాక్షసులకు మధ్య యుద్దము జరుగుట. హనుమంతుడు 
రాక్షస సైన్యమును సంహరించుట. ఇం(దజిత్తు హనుమంతుణ్ణి యుద్దానికి వీలచుటు. 

లక్ష్మణుడు ఇంద్రజిత్తును చూచుట. 

మూ. అథ తస్యామనస్థాయాం లక్ష్మణం రావణానుజః, 

పరేషామ హితం “వాక్యమర్థసాధకను బ్రీత్. 1 

ప్ర. అ, అథ=అటు పిమ్మట, రావణానుజః=విభీషణుడు, తస్యామ=ఆ, 

అవస్థాయామ్=పరి స్థితియందు, పరేషామ్=శత్రువులకు, అహితమ్=హితము కానిది, 
అర్థసాధకమ్ =కార్యమును సొధించునది అయిన, వాక్యమ్= వాక్యమును, అబ్రవీత్ = = 

పరికను. = 

తా. పిమ్మట, విభీషణుడు అట్టి పరిస్టితియందు శత్రువులకు హితము 
కానిది తమ కార్యమును సాధించునది అయిన వాక్యమును పలికెను. 1 

మూ. యదేతద్రాక్షసానీకం మేఘశ్యామం విలోక్యతే, 
ఎతదాయోధ్యతాం శీఘ్రం కపిభిశ్చ శిలాయుధైః. 2 

ప్ర. అ. మేఘశ్యామమ్=మేఘముల వలె నల్లనైన, యత్=ఏ, ఏతత్ =ఈ, 
రాక్షసానీకమ్=రాక్షస సైన్యము, విలోక్యతే= =చూడబడుచున్నదో, ఏతత్ =ఇది, శిలా 
యు ధ్రః= శిలలు ఆయుధములుగా గల, క పిభః=వానరులచేత, థీ ఘమ్= శీఘ్రముగా, 

ఆయోధ్యతామ్= =యుద్దముచేయించబడుగాక, 

తౌ. మేఘముల వలె నల్లవైన ఆ కనబడుచున్న రాక్షస సైన్యమును 
శిలలు ఆయుధములుగా ధరించిన “వానరులు తమతో యుద్ధముచేయు నట్లు 

చేయవలెను. 2 

మూ. అస్యానికస్య మహతో భేదనే యత లక క్షణ, 

రాక క్ష పేన్దుసుతో ౬ ప్యత్ర భిన్నే దృశ్యో భవిష్యతి. 3 

ప్ర అ, లక్ష ౯౩=లక క్ష్మణా! మహతః=గిప్పదైన, అస్య అనీకస్య=ఈ 

సేనయొక్క, భేదనే=? దించుటయందు, యత=ప్రయత్నించుము. అత్ర=ఈ 
సైన్యము, భిన్నే=భేదింపబడిన దగుచుండగా, రాక్ష సేన్దుసుతో2_ పి=ఇంద్రజిత్తు 
కూడ, దృశ్యః భవిష్యతీా =కనబడును. 
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తా. లక్ష గలా! ఈ సైన్యమును బేదించుటకు ప్రయత్నించుము. ఈ 

సైన్యము చీల్చివేయబడినచో ఇంద్రజిత్తు కూడ కనబడును. 3 

మూ. స త్వమిన్హాశనిప్రఖ్యెః శరైరవకిరన్సరాన్, 

అభిదవాశు యావద్వె వైతత్కర్మ సమాప్యతే. 4 

ప్ర. అ. సః త్వమ్=అట్టి నీవు, ఇన్హాశనిప్రఖ్యః==ఇందుని వజాయుధముతో 
సమానములైన, శరైః=బాణములచేత, పరాన్=శత్రువులను, అవకిరన్ =చిమ్ముచు, 

ఏతత్ =ఈ, కర్మ=పని, యావత్ =ఎంతలో, న: సమాపష్యతే=సమాప్తి పొందదో 

అంతలో, ఆశు =శీఘ్రముగా, అభిద్రవ వై=ముందుకు పరుగెత్తుము. 

తా. ఈ హోమము పూర్తి అవకుండగనే నీవు ఇంద్రుని వజ్రాయుధముతో 
సమానములైన బాణాలు శత్రువులపై చిమ్ముచు క్రీ ఘ్రముగా ముందుకు 

నడువుము. 4 

మూ. జహి వీర దురాత్మానం మాయాపరమధార్శి కమ్, 

'రావణీం మూరకర్మాణం సర్వలోకభయావహమ్. ర్ 

ప్ర అ. వీర=వీరుడా! దురాత్మానమ్=దురాత్ముడు, మాయాప 

రమ్=మాయయందు ఆసక్తి గలవాడు; అధార్మి కమ్=అధర్మ ము ఆచరించువాడు, 

క్రూరకర్మాణమ్₹ క్రూరమైన పనులు గలవాడు, సర్వలోకభయావహమ్=సకల లోకము 

లకు భయము కలిగించువాడు అయిన, రావణిమ్=ఇంద్రజిత్తును, జహి=చంపుము. 

తా ఓ! వీరుడా! ఈ ఇంద్రజిత్తు దురాత్ముడు; మాయలు 
(పయోగించువాడు; అధర్మమును ఆచరించువాడు, కూరములైన పనులు 

చేయువాడు; అన్ని లోకములకు భయము కలిగించువాడు. అట్టి వీనిని చంపుము. 

మూ. విభీషణవచః శ్రుత్వా లక్ష్మణః శుభలక్షణః, 

వవర్ష శరవర్గాణి రాక్ష్యేన్షోసుతం ప్రతి. 6 
అన్నె అన్నె 64 0 

ప్ర అ. శుభలక్షణః=శుభవలులైన లక్షణములు గల, లక్ష ఇ౭ాలక్ష్మ 

ణుడు, విభీషణవచఃావిభీషణుని వచనమును, శుత్వా=పని, రాక్ష సన్హసుతం 

(పతి=ఇందజిత్తును గూర్చి, శరవరాణి=-బాణవరములను, వవర=వరించెను. 
అచ ఉన్ని యె లు - 

తా. శుభలక్షణములు గల లక్ష్మణుడు విభీషణుని మాటలు విని 
ఇంద్రజిత్తును ఉద్దేశించి బాణవర్షములు వర్షించెను. 6 
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మూ. బుక్షాః శాఖావ్చుగా శ్చెవ ద్రుమప్రవరయోధిన;ః, 

అభ్యధావన్త స హితాస్తిదనీకమవ స్థితమ్. 7 

ప్ర. అ. ద్రుమ ప్రవరయోధినః శ్రేష్ణములైన వృక్ష ములతో యుద్దము చేయు, 

బుక్షాః౭భల్లూకములు, శాఖామృగా శెవావానరములు, సహితాజకలి సినవా ర, అవ 

స్టతమానిలిచి ఉన్న, తత్ అనీకేమ్=ఆ సైన్యమును, అభ్యధావన్త్న=ఎదురుగా. 

పరు గెత్తిరి. 

తా మహావృక్షములతో యుద్దము చేయు భల్లూకములు, వానరులు, 
ఒక్కుమ్మడిగా నిలచి యున్న ఆ లౌక్షస సైన్యముమీదికి పరుగెత్తిరి. 7 

మూ. రాక్షసాశ్చ శితైర్సాజైరసిభిః శక్తితోమరైః, 
అభ్యవర్తన్త సమరే కపిసైన్యజిఘాంసవః. 8 

. ప్ర. అ. రాక్షసాః చారాక్షసులు కూడ, సమరే=యుద్ధమునందు, 
కపి సైన్యజిఘాంసవః=వానర సైన్యమును చంప కోరుచున్నవారై, కితై=వొడి 

యైన, బాణై=బాణములతోను, అసిభిఃఖడ్గములతోను, శక్తితోమ రైః= =శక్తులతోను, 

తోమరములతోను, అభ్యవర్తన్త=ఎదిరించిరి. 

తా. రాక్షసులు కూడ వాడియైన బాణములు, ఖడ్గములు, శక్తులు, 

తోమరములు ధరించి, యుద్దమునందు వానరులను చంప్పుటక్రై ఎదురుగా నిలచిరి. 

మూ. స సంప్రహారస్తుములః సంజజ్జే కపిరక్షసామ్, 

శబ్దేన మహతా లజ్కాం నాదయన్వె సమన్తతః. 9 

ప్ర అ. క పిరక్షసామ్= వానరులకు రాక్షసులకు, మహతా=గ్"ప్ప దైన, శబ్దేన= 

శబ్దముచేత, లజ్కామ్= లంకను, సమన్తతః=అంతటా, నాదయన్వా ధ్వసంపచేయుచు, 

సః=ఆ,  తుములః= వ్యాకులమైన, సంపహారణయుద్దము, సంజజ్జే=జరిగెను. 

తా. వానరులకు రాక్షసులకు మధ్య వ్యాకులమైన యుద్దము 

జరిగెను. అప్పుడు బయలుదేరిన గొప్ప శబ్దము లంకానగరమునందు అంతటా 
వ్యాపించెను. 9 

మూ. శస్తైశ్చ వివిధాకారైః శితైర్సాజైశ్చు పాదపైః, 
ఉద్య తైర్లిరి శృళ్లెశ్చ ఫరో రైరాకాశమావృతమ్. 10 

ప్ర. అ. వివిధాకారైక=అనేక విధములైన ఆకారములు గల, శస్మతైాఆ 

యుధములచేతను, శితైకావాడియైన, బాబ్జైశ్చాబాణములచేతను, పాద పైఃావృక్ష 

ములచేతను, ఉద్యతైః=ఎత్తబడిన, ఘో రైః=భయంకరములైన, గిరిశ్చజ్ణెశ్చ=పర్వతశి 
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ఖరములచేతను, ఆకాశమ్ =ఆకాశము, ఆవృతమ్=కప్పబడినది. 

తా. అనేకవిధములైన ఆకారములు గల ఆయుధములు, వొడియైన 
బాణాలు, వృక్షాలు, భయంకరములైన ఎగరవేయబడిన శిఖరములు ఆకాశమును 

కప్పివేసెను. 10 

మూ. తే రాక్షసా వానరేషు వికృతాననబాహవః, 

నివేశయన్తః శస్త్రాణి చక్రుస్తే సుమహద్భయమ్. 11 

ప్ర అ. వికృతాననబా హవఃావికృతము లైన ముఖములు బాహువులు 

గల, తే రాకసా=ఆ రాక్షసులు, వానరేషు=వానరులయందు, శస్ర్రాణాఆయుధ 

ములను, నివేశయన్నః=పడ వేయుచు, తే=వారు, సుమహత్ =చాల అధికమైన, 

భయమ్=భయమును, చక్రుః=చే సిరి. 

తొ. వికృతములైన ముఖములు, బాహువులు గల ఆ రాక్షసులు 

వానరుల పై ఆయుధములు (ప్రయోగించి చాల భయము కలిగించిరి. ll 

మూ. తథైవ సకలైర్య ఎ కిర్గిరిశృజ్లశ్స వానరాః, 

అభిజఘ్నుశ్చ జఘ్నుశ్చ హే సర్వరాక్షసాన్ . 12 

ప్ర. అ. తథైవ=అట్ల, వానరాశ్చ=వానరులు కూడ, సకలై=సమస్తములైన, 
వృక్షైఃావృక్షములచేతను, గిరిశ్చబ్లె! చాపర్వత గిఖరములచేతను, సమరే=యుద్ద 

మునందు, సర్వరాక్షసాన్ =అంద్రు రాక్షసులను, అభిజఘ్నుః=కొట్టరి; జఘ్నుః 

చాచంబరి. 

తా. వానరులు కూడ యుద్దమునందు వృక్షములను పర్వతశిఖరములను 

(ప్రయోగించి ఆ రాక్షసుల నందరిని కొట్ట చంపిరి. 12 

మూ, బుక్షవానరముఖ్యెశ్చ మహాకాయైర్మహాబలైః, 

రక్షసాం యుధ్యమానావాం మహద్భయమజాయత. 13 

ప్ర అ, మహాకాయైః= పెద్ద దేహములు గల, మహాబలైఃణగిప్పు బలము 

గల, బుక్షవానరముఖ్యెః=భల్లూకనాయకులతోను, వానరనాయకులతోను, యుధ్య 
మానానామ్=యుద్దము చేయుచున్న, రక్షసామ్=రాక్షసులకు, మహత్ =గొప్ప, 

భయమ్=భయము, అజాయత=కలిగెను. 

తా. పెద్ద దేహములు గొప్ప బలము గల భల్లూకనాయకులతోను, 

వొనరనాయకులతోను యుద్ధముచేయుచున్న రాక్షసులకు చాల భయము 

కలిగను. 13 
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మూ. స్వమనీకం విషజ్ఞం తు శ్రుత్వా శత్రుభిరర్రితమ్, 

ఉదతిష్టత దుర్హర్షః స కర్మణ్యనను ష్టితే, 14 

ప్ర. య దుర్హర్షః=ఎదిరింప శక్యము కాని, సఃఇంద్రజిత్తు, శతుభికాశ 

త్రువులచేత, అర్హితమ్= పీడింపబడిన, స్వమ్=తనసంబంధమైన, అనీకమ్=ేనను, 
విషల్ణామ్=దిగులుచెందినదానినిగా, శుత్వా౭విని, కర్మణి=హోమకర్మ, అననుష్మిలే= 

చేయబడకుండగానే, ఉదతిష్పత=లేచెను. 

తా. శత్రువులచేత పీడింపబడిన తన సైన్యము దిగులుచెంది ఉన్నదని 
విని, ఎదిరింప శక్యము కాని ఆ ఇంద్రజిత్తు హోమము చేయకుండగానే 
లేచిపోయెను. 14 

మూ. వృక్షాన్హకారాన్నిర్గమ్య జాతక్రోధః స రావణీః, 
యి హన 

ఆరురోహ రథం సజ్జం పూర్వయుక్తం సుసంయతమ్. 15 

ప్ర. అ. జాత క్రోధజాపుట్టిన క్రోధము గల, సః=ఆ, రావణిః=ఇంద్రజిత్తు, 
వృక్షాన్హకారాత్ =వృక్షముల చీకటినుండి, నిర్మమ్య=బైటకు వచ్చి, పూర్వయుక్తమ్= 
ముందుగానే గుజ్జములు కట్ట ఉన్న సుసంయతమ్=బాగుగా కూర్చబడిన, 

సజ్ఞమ్= సిద్దమైన, రథమ్=రథమును, ఆరురోహ=ఎక్కెను. 

తా. ఇంద్రజిత్తు కోపించి, వృక్షముల చీకటినుండి బైటకు వచ్చి, 

ముందుగానే గుజ్జములు కట్టి ఉన్న బాగుగా కూర్చిన, సిద్దముగా ఉన్న రథము సో క థి నెక్కెను. 15 
మూ. స భిమకార్ముకశరః కృష్ణాశ్థునచయోపముః, 

aC) 

రక్తాస్యనయనో భీమో బభౌ మృత్యురివాన్తకః. 16 

ప. ఆఅ. భీమకార్ము కశరః౭భయంకరములైన ధనుర్వ్పాణములు గల, కృష్ణా 

స్టానచయోపమః=నల్లని కాటుక (ప్రోగుతో సమానుడైన, రక్తాస్యనయనః=ఎల్జ నైన 
ముఖము నేత్రములు గల, భీమః=భయంకరు డైన, సః=అతడు, అన్నక=సంహరించు, 

మృత్యురివామృత్యుదేవత వలె, బభౌ=ప్రకాశించెను. 

తౌ. నల్లని కాటుకపోగువలె ఉన్న ఆ ఇంద్రజిత్తు భయంకరము లైన 

ధనుర్భాణములు ధరించి ఉండెను. ముఖము కళ్ళు ఎల్జిబా రను. అతడు. 

సంహారము చేయు మృత్యుదేవత వలె భయంకరుడుగా ఉండెను. 16 

మూ. .దృష్టై ప్రవ తు రథస్థం తం పర్యవర్తత తద్బలమ్, 
రక్షపాం భీమవేగానాం లక్ష్మణేన యుయుత్సతామ్. 17 

ప్ర. అ రథప్థమ్=రథముమీద నున్న, తమ్=ఆతనిని, దృష్ట్వైవాచూ 
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డగానే, లక క్షణేన =లక్ష్మణునితో, యుయుత్సతామ్= =యుద్దము చేయదలచుచున్న, 

థీమవేగానామ్= భయంకరమైన వేగము గల, రక్షసామ్=రాక్షసులయొక్క, తత్ 

బలమ్=ఆ సైన్యము, పర్యవర్తత=వెనుకకు తిరిగెను. 

తా. రథముపై ఉన్న ఆ ఇంద్రజిత్తును చూడగానే భయంకరమైన 

వేగము గల ఆ రాక్షస సైన్యము లక్ష కణునితో యుద్దము చేయుటకై వెనుకకు 

మరలెను. 17 

మూ. తస్మిన్ కాలే తు హనూమానుద్యమ్య సుదురాసదమ్, 

ధరణీధరసంకాశో మహావృక్షమరిందమః. 18 

స రాక్షసానాం తత్పెన్యం కాలాగ్గిరివ నిర్హహన్, 

చకొర " బహుభిర్వకైల్నీః 2సంజ్ఞం యుధి వోనరః. 10 

ప్ర. అ. తస్మిన్ కాలే=ఆ సమయమునందు, ధరణీధరసంకాశః=పర్వతముతో 
సమానుడు, అరిందమఃశత్రుసంహారకుడు అయిన, హనుమాన్ =హనువుంతుడు, 

సుదురాసదమ్ =పొంద శక్యముకాని, మహావృక్షమ్=మహావృక్షమును, ఉద్యమ్య =ఎత్తి, 

రాక్షసానామ్=రాక్షసులయొక్క, తత్=ఆ, సైన్యమ్= సైన్యమును, కాలాన్నిరివ= 

ప్రలయకాలాన్నివలె, _ నిర్హహన్=ద హించుచు, (యుద్దముచేసె ను. సః=ఆ, 

వానరః=వానరుడు, యుధి= యుద్దమునందు, బహభ్కఅనేకమైన, వృక్షెః=వృక్ష 

ములచేత, నిసజ్ఞమ్=సంజ్ఞ లేనిదొనినిగా, చకార=చేసె 

తా, ఆ సమయమునందు పర్వతము వంటి శృతుసంహారకుడైన 

హనుమంతుడు ఎదిరింప శక్యము కాని మహావృక్షమును ఎత్తి ప్రలయకాలాన్ని 

వలె రాక్షస సైన్యమును నింపచేసెను. అనేకవృక్షములను ప్రయోగించి ఆ 

హనుమంతుడు సైన్యమును సంజ్ఞ లేనిదానినిగా చేసెను. 18,19 

మూ.  విధ్వంసయన్రం తరసా దృష్టైవ పవనాత్మజమ్, 
రాక్షసానాం సహస్రాణి హనూమన్తమవాకిరన్. 20 

ప్ర. అ. రాక్షసానామ్=రాక్షసులయొక్క సహన్రాణీ= సహ్మసములు, తరసా= 

బలముచేత, విధ్వంసయన్తమ్= నశింపచేయుచున్న, పవనాత్మజమ్= హనుమంతుళ్ల, 

దృ ష్పైవా =చూడగానే, అవాకిరన్ =శూలాదులతో చిమ్మిరి. 

తా, సైన్యమును నశింప చేయుచున్న హనుమంతుణ్ణి చూడగానే 
దుల 

వేలకొలది రాక్షసులు ఆతనిపై ఆయుధములను ప్రయోగించిరి. 20 

మూ. శితశూలధరాః శూలైర సిభిశ్సా సిపోణయః, 

శక్తి హస్తాశ్చ శక్తీభిః పట్టిశైః పట్టిశాయుధాః. 21 
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య్టుశ్స గధాభిశ్చే కున్తశ్చే శుభదర్శనైః, 

hs శత ఘ్నీభిరాయ"పై సర పి ముద్గ ౨: 22 

ఫో రైః పరశుభిశ్చెవ భిన్లిపాలైశ్ళ రాక్షసాః, 
ము ్టిభిర్వ జకల్పెళ్ళ్ తలెరశనిసంనిభైః. 23 

అభిజఘ్నుః సమాసాద్య సమన్నాత్ పర్వతోపమమ్, 

తేషామపి చ సంక్రుద్దశ్చకార కదనం మహత్. 24 

ప్ర. అ. గితశూలధరాఃా వాడయైన శూలములు ధరించినవాళ్ళు, 

శూలైణాశూలములచేతను, అ సిపాణయః= ఖద్గములు హస్తములందు కలవారు, 

అసిభిః చ=ఖడ్గములచేతను, శక్తీ హస్తాఃశక్తులు హస్తములందు కలవారు, శక్తీ భిః 

చ=శక్తు లచేతను, పట్టశాయుధాః=పట్టశములు ఆయుధములుగా గలవారు, పట్టశఃాప 

ట్రిశములచేతను, శుభదర్శనైః= =శుభమైన దర్శనము గల, కున్తెః చ=కుంతములవేతను, 

శతశః=వందలకొలది, శత ఘ్నీభి:=శతఘ్నులచేతను, ఆయ సైః= ఇనుపవికారమైన, 

ముద్గ రైర పి=ముద్గరములచేతను, ఘో రైః=ఘోరములైన, పరశుభిశ్చెవ= గండగొడ్డ 

శృచేతను, భిన్హిపాలెశ్చ= =భిందిపాలములచేతను, వజకల్పెఃా వజముతో సమానమైన, 

ముష్టిభిః= పిడికిళ్ళ చేతను, అశనిసంనిభైః= పిడుగుల వంటే, తలైః= =అరచేతి దెబ్బలచే 

తను, పర్వతోపమమ్=పర్వతముతో సమానుడైన హనుమంతుణ్ణి, సమన్హాత్ =అన్ని 

వైపులా, సమాసాద్య = =చేరి, అభిజఘ్నుః ;=కొట్టిరి. సం(క్రుద్దః= =క్షోపీంచిన ఆ హానువముం 

తుడు, తేషామ్=ఆ రాక్షసులయొక్క, మహత్= =గొప్పదైన, కదనమ్=నాశమును, 

చకార= =చేసెను. 

తౌ. వాడియైన శూలములు ధరించినవాళ్ళు శూలములతోను, ఖడ్గములు 

చేతులలో ఉన్నవాళ్ళు ఖడాలతోను, శక్తులు చేతులలో ఉన్నవాళ్ళు శక్తులతోను, 

పట్టశములు ఆయుధములుగా గలవాళ్ళు 'పట్టిశములతోను హనుమంతుణ్ణి కొట్టరి. 

ఇతరరాక్షసులు కూడ పర్వతము వలె ఉన్న ఆ హనుమంతుని చుట్టూ "మఠ 
పరిఘములతోను, గదలతోను, చూచుటకు అందముగా ఉన్న కుంతములతోను, 

వందలకొలది శతఘ్నులతోను, ఇనుప ముద్గరములతోను, ఘోరములైన గండ్రగొడ్డ 

శృతోను, భిందిపొలములతోను, వజముల: "ఏంటి పిడికిళ్ళతోను, ' పేడుగులవంటే 

అరచేతి చరుపులతోను డట: హనుమంతుడు కూడ చాల కోపించి ఎందరో 

రాక్షసులను చంపివేసె 

మూ. స దదర్శ ఇప ్రమరలోసమమిస్టతత్ ) 
సూదమానమసంత్రస్తమమిత్రాన్ పవనాత్మజమ్. 25 

ed ప్ర. అ. సః ఇన్హ్రిజిత్=ఆ ఇంద్రజిత్తు, కపి శేష్టమ్= =వానరులలో 
(శ్రేషుడ్డు, అచలోపమనమ్= =పర్వతమువలె ఉన్నవాడు, అసంత్రస్తమ్= భయము 
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లేనివాడు, అమిత్రాన్ =శత్రువులను, సూదమానమ్=చంపుచున్నవాడు అయిన, 

పవనాత్మ జమ్ =హనుమంతుళ్లో, దదర్శ=చూచెను. 

తా. పర్వతమువంటి ఆకారము గల వానర శేష్ణుడైన హనుమంతుడు 

ఏమాత్రము భయ మనేది లేక శత్రువులను చంపేవేయుచుండెను. అట్టి 

హనుమంతుళ్లి ఇంద్రజిత్తు చూచెను. 25 

మూ. స సారథిమువాచేదం యాహి యతైష వానరః, 

కయమేవ హి నః కుర్యాద్రాక్షపానాము సెక్షి తః. 26 
ద 

ప్ర. అ. సజాఅతడు, సారథిమ్=సారథిని గూర్చి, ఇదమ్=ఈ వాక్యమును, 

ఉవాచ=పలికెను.  ఏషు=ఈ, వానరణవానరుడు), య్మత్ర=ఎక్కడ ఉన్నాడో 

అక్కడికి, యా హి=వెళ్లుము. ఉ ఎక్తీతఃా ఉేే క్రించబడినవాడ్డై, నఃణామనయొక్క, 

రాక్షసానామ్=రాక్ష సులయొక క్క; కయమ్=కయమును, కుర్యాదేవ హి=తప్పక 
య్ యట 

చేసీవేయును కదా ? 

తా. _ అతడు సారథితో ఇట్లు పలికెను. “ఆ వానరు డున్నచోటికి 

రథము తీసికొని వెళ్ళుము. ఇతనిని 'ఉే క్రించినచో మన రాక క్షసుల నందరినీ 

నశింపచేయును” 27 

మూ. ఇత్యుక్తః సారథిస్తేన యయౌ యత్ర స మారుతిః, 

వహన్ పరమదుర్హర్షం స్టితమిన్హుజితం రథే. 27 

ప్ర అ. తేన= వానిదేత ఇతి=ఇట్లు, ఉక్తః=పలకబడిన, సొరథిః=సారథి, 

రథే=రథమునందు, స్థితమ్=ఉన్న, పరమదుర్హర్షమ్= మిక్కిలి ఎదిరింప శక్యముకాని, 

ఇన్హుజితమ్= -ఇంద్రజిత్తును, వహన్= తీసికొనీపోవుచు, మా మారుతిః==హనుమంతుడు, 

యత్ర=ఎక్కడ ఉండెనో అక్కడికి, యయౌ=వెళ్లైను. 

తా. సారథి ఆ ఇంద్రజిత్తు మాటలు విని, ఏ మాత్రము 

ఎదిరింప శక్యము కాని ఆ ఇంద్రజిత్తును రథమునందు కూర్చుండబెట్టుక్ "ని 

హనుమంతుడున్న చోటికి వెళ్లెను. | 27 

మూ. సో౭_భ్యుపేత్య శరాన్ ఖడ్డాన్ పట్టిశా సిపరశ్వధాన్, 

అభ్యవర్షత దుర్హర్షః క పిమూర్దని రాక్షసః. 28 

ప్ర అ. దుర్హర్షః=ఎదిరింప శక్యముకాని, సః రాక్షసః=ఆ రాక్షసుడు, 

అభ్యు పేత్య=సమీ పించి, కపిమూర్దని= హనుమంతుని గిరస్సు పై సె, శరాన్ = బాణము 

లను, ఖడ్డాన్ =ఖడ్గములను, పట్టీశా సిపరశ్వధాన్ =పట్టిశములను, చిన్న కత్తులను, 

గండ్రగొడ్డళ్లను, అభ్యవర్షత= వర్షించను. 
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తా. ఎదిరింప శక్యముకాని ఆ ఇంద్రజిత్తు హనుమంతునికి దగ్గరగా 

వెళ్ళి ఆతని శిరస్సు ప్రై బాణములు, ఖడ్గములు, పట్టశములు, చిన్న కత్తులు, 

గండ్రగొడ్డళ్లు కురిపించెను. 28 

మూ. తాని శస్త్రాణి ఘోరాణి ప్రతిగృహ్య స మారుతి, 

రోషేణ మహతావిష్టో వాక్యం చేదమువాచ హ, 29 

ప్ర. అ. సః మారుతి=ఆ హనుమంతుడు, ఘోరాణి=భయంకరములైన, 
తాని శస్రాణి=ఆ ఆయుధములను, ప్రతిగృహ్య= స్వీకరించి, మహతా=గొప్పు, 

రోషేణ=రోషముతో, ఆవిష్టః=కూడినవాడై, ఇదం వాక్యమ్=ఈ వాక్యమును, 
ఉవాచ =పలికెను. 

తా. హనుమంతుడు భయంకరములైన ఆ ఆయుధములన్నీ (గ్రహించి 

గొప్ప కోపావేశముతో ఇట్లు పలికెను. 29 

మూ. యుధ్యస్వ యది శూరో౭_సి రావణాత్మజ దుర్శతే, 
వాయుపుత్రం సమాసాద్య న జీవన్ ప్రతియాస్య సి, 30 

ప్ర అ. దుర్మతే=దుష్టబుద్ది గల, రావణాత్మ జ=రావణకుమారా 

!శూర=శూరుడవు, అసి యది=అయినట్లయితే, యుధ్యస్వ=యుద్ధముచేయుము. 
వాయుపుత్రమ్=హనుమంతుళ్లి, సమాసాద్య=పొంది, జీవన్ =జీవించుచున్నవాడవై, 
న ప్రతియాస్యసి=తిరిగి వెళ్లవు. 

తా. దుష్ట్రబుద్ధివైన ఓ ! ఇంద్రజిత్తూ ! శూరుడవైతే యుద్దము 
చేయుము. హనుమంతుని దగ్గరకు వచ్చిన తరువాత ఇంక ప్రాణాలతో 
వెనుకకు వెళ్లవు. 30 

మూ. బాహుభ్యాం సంప్రయుధ్యస్వ యది మే ద్వన్త ఫమాహవే, 

వేగం సహస్వ దుర్చుడై తతస్త బం రకసాం వరః. 31 జ్ న్న 

ప్ర అ. దుర్చుద్దే=దుర్చుద్ది కలవాడా ! మే=నాకు, ద్వన్హ ్రమ్చద్యంద్య 
యుద్ధమును, ((ప్రయచ్చసి) యది=(ఇచ్చి) నట్లయితే, బాహుభ్యామ్=బాహువులతో , 
సంప్రయుధ్యస్వ=యుద్రము చేయుము. ఆహవే=యుద్ధమునందు, వేగమ్=నా. వేగ 
మును, సహస్వ=సహించుము. తతఃఅటు పిమ్మట, త్వమ్=నీవు, రక్షసామ్= 
రాక్షసులలో, వరః శేష్టుడవు. 

తా ఓ ! దుర్చుద్ది ! నీవు నాతో ద్వంద్వయుద్దము చేయకలిగినచో 
బాహుయుద్ధము చేసి నా చేగమును తట్టుకొనుము. అప్పుడు నీవు రాక్షసులలో 
శేష డవుగా పరిగణింపబడగలవు. 31 
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మూ. హనూమన్తం జిఘాంసన్తం సముద్యతశరాసనమ్, 
5 a 

రావణాత్మజమాచ స లక్ష్మణాయ విభీషణః. 32 

ప్ర. అ. విభీషణణావిభీషణుడు, సముద్యతశరాసనమ్=ఎత్తబడిన ధనస్సు 
గల, రావణాత్మజమ్ఇంద్రజిత్తును, హనూమన్తమ్=హనుమంతుళణ్లి, జిఘాంస 
న మ=చంపదలచుచున్నవానినిగా, లక శ్రటోయ=లక్ష శ్రైకునకు, ఆచేచెప్పెను. 

ల ల 6 

తా. అప్పుడు విభీషణుడు లక్ష్మణునితో - “ధనస్సు ఎత్తి 
వచ్చుచున్న ఈ ఇంద్రజిత్తు హనుమంతుణ్ణి చంపుటకు ఉద్యమించుచున్నాడు” 
అని లక్ష్మణునితో చె ప్పెను. 32 

మూ యఃస వాసవనిర్హైతా రావణస్యాత్మ సంభవః, 

స ఏష రథమాన్థాయ హనూమన్తం జిఘాంసతి. 33 

లే ప్ర అ. వాసవనిర్దేతా=ఇం|ద్రుల్లి జయించిన, సణాపసిద్దుడైన, 

యః=ఏ, రావణస్య ఆత్మ సంభవణారావణపుతుడు కలడో, సః ఏషః=ఆ 

ఇతడు, రథమ్=రథమును, ఆస్థాయ=లఅధి ష్మించి, హనూమన్తమా-హనుమంతుళో, 

జిఘాంసతి=చంపదలచుచున్నాడు. 

తా. ఇంద్రుణ్ణి జయించిన ఈ ఇంద్రజిత్తు రథము పై ఎక్కి వచ్చి 

హనుమంతుణ్ణి చంపవలె నని _చూచుచున్నాడు. 33 

మూ, తమపప్రతిమసంస్థావైః శరైః శత్రునివారణైః, 

జీవితాన్తక రైర్హ్రైః సౌమిత్రే రావణిం జహి. 34 
ర ఇ 

ప్ర. అం సౌమిత్రే=లక్ష ్మ ణా ! అప్రతిమసంస్టానై=సాటిలేని ఆకారము గల, 

శత్రునివారణైః=శత్రువులను నివారించు, జీవితాన్తకరైః=జీవితమును అంతముచేయు, 

ఘో రైజఘోరములైన, శరైాబాణములచేత, తమ్=ఆ, రావణిమ్=ఇంద్రజిత్తును, 

జహి=చంపుము. 

తా. లక్ష్మణా | సాటిలేని ఆకారము గలవి, శత్రువులను నివారించునవి, 

జీవితమును అంతమొందించునవి, ఫోరములు అయిన శరములచేత ఇంద్రజిత్తును 

చంపుము. 34 

మూ. _ ఇత్యేవముక్తస్తు తదా మహాత్మా 
విభీషణేనారివిభీషణేన, 
దదర్శ తం పర్వతసంనికాశం . 

రథస్థితం భీమబలం దురాసదమ్. 35 



300 శ్రీమద్రామాయణము 

ఇత్యార్తే శ్రీమద్రామాయణే ఆదికావ్యే 
యుద్దకాణ్ణే షడశీతితమః సర్గః, 

ప్ర. అ. తదా=అప్పుడు, అరివిభిషణేన=శతువులకు భయంకరుడైన, విభీ 
షణేన=విభీషణునిచేత, ఇత్యేవమ్=ఇట్లు, ఉక్త౭=పలకబడిన, మహాత్మా=మహాత్ము డైన 
లక్ష్మణుడు, పర్వతసంనికాశమ్=పర్వతముతో సమానుడు, రథ స్థితమ్=రథమునం 
దున్నవాడు, భీమబలమ్=భయంకరమైన బలము గలవాడు, దురాసదమ్=సమీ పింప 
శక్యము కానివాడు అయిన, తమ్=వానిని, దదర్శ=చూచెను. 

తా. అప్పుడు శృత్రుభయంకరుడైన ' విభీషణుని మాటలు విని 
మహాత్ముడైన లక్ష్మణుడు పర్వతముతో సమానుడు, రథమునందున్నవాడు, 
భయంకరమైన బలము గలవాడు, సమీపింప శక్యము కానివాడు అయిన 
ఇంద్రజిత్తును చూచెను. 35 

“బాలానందిని" అను శీమ్మదామాయణాం ధ్ర వ్యాఖ్యానమునందు 
యుద్దకాండలో ఎనుబదిఆరవ సధ సమాప్తము. 



[ఇందజిద్దిభీషణులు వరస్సరము కోపముతో మాటలాడుకౌనుట.] 

మూ. ఏవముక్త్వా తు సౌమిత్రిం జాతహరో విభీషణః, 

ధనుష్పాణిం తమాదాయ త్వరమాణో జగామ సః 1 

ప్ర అ సః విభీషణః=ఆ విభీషణుడు, సౌమిత్రిమ్=లక్ష ్ యణుని 

గూర్చి, ఏవమ్=ఇట్లు, ఉక్సా =పలికి, జాతహర్హ౭పుట్టిన సంతోషము గలవాడై, 

ధనుష్పాణిమ్=ధనస్సు హస్తమునందు గల, తమ్=ఆతనిని, ఆదాయాతోడ్కొని, 
త్వరమాణః=తొందరపడుచు, జగామ= వెళ్లెను, 

తా. విభీషణుడు లక్ష ్యణునితో ఇట్లు పలికి, ధనస్సు ధరించి ఉన్న 

ఆతనిని తోడ్కొని, సంతోషించుచు తొందరపడుచు వెళ్లెను. 1 

మూ. అవిదూరం తతో గత్వా ప్రవిశ్య తు మహద్వనమ్, 

ఆదర్శ్భయత తత్కర్మ లక్ష్మణాయ విభీషణః. 2 

ప్ర. అ. విభీషణః=విభీషణుడు, తతణాఅక్క.డినుండి, అవిదూరమ్=కొం 

చెము దూరము, గత్వా=వెళ్ళి, మహత్ =గొప్ప, వనమ్=వనమును, (ప్రవిశ్య ప్రవేశించి, 

లక్ష్మ ణాయైాలక్ష ణునకు, తత్ =ఆ, కర్మ =పనిని, ఆదర్శ్మయత=చూ పెను. 

తా. విభీషణుడు అక్కడినుండి కొంచెము దూరము వెళ్ళి పెద్ద 

వనములో ప్రవేశించి అక్కడ ఆ కర్మను (హోమమును) లక్ష్మణునకు 

చూ పెను. 2 

మూ. నీలజీమూతసంకాశం న్యగోధం భీమదర్శనము, 

తేజస్వీ రావణభ్రాతా లక్ష ్మణాయ న్యవేదయత్. 3 
తా 

ప్ర అ. తేజస్వీ=తేజస్సు గల, రావణభాతా=విభీషణుడు, లక్ష్మ 

ణాయాలక్ష్మణునకు, నీలజీమూతసంకాశమ్ =నల్లని మేఘముతో సమానమైన, 

భీమదర్శనమ్=భయంకరమైన దర్శనము గల, న్యగ్రోధమామబజ్జీచెట్టును, లక్ష్మ 
ణాయాలక్ష్మణునకు, న్యవేదయత్ =చూపెను. 

తా. తేజుశాలియైన విభీషణుడు నల్లని మేఘము వలె ఉన్న 
చూచుటకు భయంకరమైన మజ్జిచెట్టును లక్ష్మణునకు చూపెను. 3 
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మూ. ఇహోపహారం భూతానాం బలవాన్ రావణాత్మజః, 

ఉపహృత్య తతః పశ్చాత్సంగ్రామమభివర్త తే. 4 

ప్ర అ బలవాన్ =బలవంతు డైన, రావణాత్మజః=ఇంద్రజిత్తు,  ఇహ= 

ఇక్కడ, భూతానామ=భూతములకు, ఉపహారమ్=బలిని, ఉపహృత్య=సమర్చించి, 

పశ్చాత్ =పిమ్మట, సంగ్రామమ్=యుద్దమును గూర్చి, అభివర్తతే= వెళ్లుచుండును. 
య 0 

తౌ. బలవంతుడైన ఇంద్రజిత్తు ఇక్కడనే భూతములకు బలి సమర్పించి 
పిమ్మట యుద్దానికి బయలుదేరుచుండును. 4 

మూ, అదృశ్యః సర్వభూతానాం తతో భవతి రాక్షసః 

నిహన్తి సమరే శత్రూన్ బధ్నాతి చ శరోత్తమై:. 5 

ప్ర అ. తతఃఅటు పిమ్మట, రాక్షసఃరాక్షసుడు, సర్వభూతానామ్=సక 

లప్రాణులకు, అదృశ్యః=కనబడనివాడు, భవతి=అగును. సమరే=యుద్ధమునందు, 

శత్రూన్ =శత్రువులను, నిహన్తి=చంపును; శరోత్తమైఃశేష్ణములైన బాణములచేత, 
బధ్నాతి=బంధించును. 

తా. అటుపిమ్మట ఈ రాక్షసుడు ప్ప ప్రాణికీ కనబడడు. 
శత్రువులను యుద్ధములో సంహరించుచుండును; (శేష్పములైన బాణములచేత 

బంధించుచుండును. 5 

మూ. తమప్రవిష్టం న్యగ్రోధం బలినం రావణాత్మజమ్, 

విధ్వంసయ శరైర్త పె: సరథం సాశ్వసారథిమ్. 6 

ప్ర అ. న్య(గోధమ్=మట్జిచెట్టును, అప్రవిష్టమ్=ప్రవేశించని, బఠి 

నమ్=బలవంతుడైన, సరథమ్=రథముతో కూడిన, సాశ్వసారథిమ్=అశ్యములతోను 
_సారథితోను కూడిన, తమ్=ఆ, రావణాత్మ జమ్ =ఇంద్రజిత్తును, దీసప్పెకాప్రజ్యలిం 
చుచున్న, శరైై=బాణములచేత, విధ్వ్యంసయ=నశింపచేయుము. లా 

తా. బలవంతుడైన ఆ ఇంద్రజిత్తు మజ్జీచెట్టును ప్రవేశించకుండగనే 
వానిని రథముతోను, అశ్వములతోను, సారథితోను సహా ప్రజ్యలించుచున్న 
శరములచేత చంపీవేయుము. 6 

మూ. తథేత్యుక్త్వా మహాతేజాః సౌమిత్రిర్మిత్రనన్లనః, 
1 య 

బభూవావస్థితస్త త్ర చిత్రం విస్సారయన్ ధనుః. 7 

ప్ర. అ. మహాతేజాః=గొప్పు తేజస్సుగల, మిత్రనన్షనః=మిత్రులను 
ఆనందింపచేయు, సౌమిత=లక్ష్మణుడు, తథేతి=అట్లే అని ఉక్తా ఫొపలికి, 

చిత్రమాచిత్రమైన, ధనుఃధనుస్సును, విస్సారయన్ =చరచుచు, తతాఅక్కడ, 
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అవస్థితణానిలచినవాడ్డ, బభూవ=ఉండెను. 

తా. గ్ప్పు తేజస్సు గల, మిత్రులకు ఆనందము కలిగించు లక్ష్మణుడు 

అట్ల అని పలికి, చిత్రమైన ధనస్సును చరచుచు అక్కడ నిలచెను. 7 

మూ స రథేనాగ్నివర్దేన బలవాన్ రావణాత్న జః, 

ఇన్హజిత్కవచీ ఖడ్డ్ సధ్వజః ప్రత్యదృశ్యత. 8 

ప్ర. అ. బలవాన్ =బలవంతుడు, రావణాత్మజః=రావణుని కుమారుడు, 

కవచీ=కవచము గలవాడు, ఖడ్లూఖడ్గము కలవాడు, సధ్వజజధ్వజముతో కూడి 
నవాడు అయిన, సఃఆ, ఇన్హుజిత్ =ఇందజిత్తు, అగ్నివర్షేన=అగ్నివంటి వరము 

యి జాలి ళం ac 

గల, రథేన=రథముతో, ప్రత్యదృశ్యత=చూడబడెను. 

తా, బలవంతుడు, రావణుని పుత్రుడు, కవచమును ఖడ్గమును 

ధరించినవాడు, ధ్వజముతో కూడినవాడు అయిన ఇంద్రజిత్తు అగ్నివంటి వర్ణము 

గల రథముమీద కనబడెను. 8 

మూ. తమువాచ మహాతేజాః పొలస్త్యమపరాజితమ్, 

సమాహ్యయే త్వాం సమరే సమ్యగ్యుద్దం ప్రయచ్చ మే. 9 

ప్ర. అ. మహాతేజాః=గొప్ప తేజస్సు గల లక్ష్మణుడు, అపరాజితమ్=పరా 

జితుడు కాని, తమ్=ఆ, పౌలస్త్యమ్=పులస్త్యవంశమునందు పుట్టిన ఇంద్రజిత్తును 
గూర్చి, ఉవాచపలికెను. త్వామానిన్ను, సమరే= =యుద్ధమునందు; సమా 
హ్యయే=పిలచుచున్నాను. సమ్యక్=బాగుగా, మే=నాకు, యుద్దమ్= =యుద్దమును, 

ప్రయచ్చాఇమ్ము. 

తా. గొప్ప తేజస్సు గల లక్ష్మణుడు ఎన్నడూ పరాజయ మెరుగని 

ఇంద్రజిత్తుతో - “నిన్ను యుద్దానికి పిలచుచున్నాను, నాకు బాగుగా యుద్ధము 
ఇమ్ము” అని పలికెను. 9 

మూ. ఏవముకో మహాతేజా మనస్వీ రావణాత్మజః 
అబ్రవీత్సరుషం వాక్యం తత్ర దృష్టా S విభీషణమ్. 10 

ప్ర. అ. ఏవమ్= =ఇట్లు, ఉక్తః=పలకబడిన, మహాతేజాః= =గ్*ప్పు తేజస్సు గల, 

మనస్వీ= =ఉత్తమమైన మనస్సుగల, రావణాత్మజఃాఇంద్రజిత్తు, తత్ర=అక్కడ, విభీ 

షణమ్= విభీషణుని, దృష్టా $=చూచి, పరుషమ్=పరుషమైన, వాక్యమ్= వాక్యమును, 

అ(బవీత్ =పలికెను. 

తా. లక్ష్మణు డిట్లు పలుకగా, గప్ప తేజస్సు, పౌరుషము గల 

ఇంద్రజిత్తు అక్కడ ఉన్న విభీషణుని చూచి పరుషమైన వాక్యము పలికెను.10 
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శ జ 1 త్రి మూ. ఇహ త్వం జాతసంవృద్దః నాక్షార్భ్రాతా పితుర్మమ, 

కథం ద్రుహ్యసి పుత్రస్య సితృవ్యో మమ రాక్షస. hu 

ప్ర. అ. రాక్షసాఓ ! రాక్షసుడా ! త్వమ్=నీవు, ఇహాఇక్కడ, జాతసం 

వృద్ధః=పుట్టి పెరిగినావు. మమానాయొక్క, పితుఃతండ్రికి, సాక్షాత్ =సాక్షాత్తు; 

(భాతా=సోదరుడవు. మమైనాకు, పిత్సవ్యః= పినతండడివి. పుత్రస్య=పుత్రునకు, 

 కథమ్=ఎట్లు, దుహ్య సి౫దోహము చేయుచున్నావు? 

తా. ఓ! రాక్షసుడా ! నీవు ఇక్కడ పుట్టి పెరిగినావు. నా తండ్రికి. 

సాక్షాత్తు సోదరుడవు. నొకు ' పినతండ్రివి. అట్టి. నీవు నీ పుత్రునకే ఎట్టు 
ద్రోహము చేయుచున్నావు? 

మూ. న జ్ఞాతిత్వం న సౌహార్షం న జాతిస్తవ దుర్మతే, 

ప్రమాణం న చ సౌదర్యంన ధర్మో ధర్మదూషణ. 12. 

ప్ర అ. దుర్శతే= =చెడ్డ బుద్ది గలవాడా ! ధర్మదూషణాధర్మమును 

దూషించిన వాడా |! తవ=నీకు, ష్టాతిత్వమ్= జ్ఞాతిత్వము, న (పమాణమ్=ప్ర 

మాణము కాదు. సౌహార్దమ్= స్నేహము, న=కాదు. జాతిః=జూతి, నాకాదు. 

సౌదర్యమ=సోదరత్వము, న= కాదు. ధర్మఃణాధర్మము, నాకాదు. 

తా ఓ! దుర్మతీ ! ధర్మమును దూషించినవాడా ! నీవు జ్ఞాతుల 
మను విషయమును గాని, "స్నహమును గాని, జాతిని గాని, సోదరత్వమును 

కాని, ధర్మమును కాని లెక్కచేయక ప్రవర్తించుచున్నావు. 12 

మూ. శోచ్యస్త (మసి దుర్చుద్దే నిన్హనీయశ్చ సాధుభిః, F 

యస్త స్తం స్వజనముత్న, ఎప పరభృత్యత్వమాగతః, 13 

ప్ర అ, దుర్చుద్దే= =చెడ్డ బుద్ధి గలవాడా ! త్వమ= నీవు, శోచ్యః=జాలిపడదగిన 

వాడవుగాను,  సాధుఖిః “సత్భురుషుంచేత, నిన్హనీయశ్చ=నిందింపదగినవాడవుగాను, 

అ స=అయివున్నావు, యః త్యమ్= =ఏ నీవు, స్వజనమ్=స్వజనమును, ఉత్స జ్య =విడళు, 

పరభృత్యత్వమాపరుల భృత్యత్వమును, ఆగతః=పొందినావో. 

తా ఓ! దుర్చుద్ధి ! స్వజనమును విడచి పరులకు భృత్యుడవైన 
నిన్ను చూచి జాలి పడవలెను ! సత్పురుషులు నిన్ను నిందింతురు. 13 

మూ. _ వైతచ్చిథిలయా బుద్ధ్యా త్వం వేత్సి మహదన్తరమ్, 
క్వ చ స్వజనసంవాసః క్వ చ నీచపరాశయ 14. 

ప్ర అ స్వజనసంవాసః= స్వజనులతో నివాసము, క్త చాఎక్కడ, 

నీచపరాశ్రయః= =నీచులైన పరుల ఆశయము, కృ చా =ఎక్కడ? ఏతత్ = ఈ, 
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మహత్ =గొప్ప దైన, అన్నరమ్=భేదమును, త్వమ్=నీవు, _శిథిలయా=శిథిలమైన, 

బుద్ద్యా=బుద్దితో, న వేత్సి=తెలిసికొనుటలేదు. 

తా నీ బుద్ది అల్స మైనది. అందుచేతనే ఇంత గొప్పు తారతమ్యమును 

నీవు తెలిసికొనుటలేదు. స్వజనులతో కలిసి నివాసమెక్కడ, నీచులైన పరులను 
ఆశ్రయించుట. ఎక్కడ ! 14 

మూ. గుణవాన్యా పరజనః స్వజనో నిర్గుణో౭_ పి వొ, 

నిర్గుణః స్వజనః (శేయాన్ యః పరః పర ఏవ సః, 15 

ప్ర. అ. పరజనఃశత్రుజనము, గుణవాన్యా౭గుణములు కలదే కావ 

చ్చును. _ స్వజనఃాస్వజనము, నిర్గుణోపి వా=గుణములు లేనిది కావచ్చును. 

నిర్గుణః=గుణములు లేని, స్వజనఃాస్వజనము, శేయాన్=మంచిది. యః=ఎవడు, 

పరః=పరుడో, సః=అతడు, పర ఏవ హి=పరుడె కదా ! 

తా. శత్రువులు గుణవంతులే కావచ్చును, తనవాళ్ళు గుణరహితులే 

కావచ్చును. గుణములు లేకపోయినను స్వజనమే మేలు. పరుడు ఎప్పటికీ 

పరుడే కదా ? 15 

మూ. యః స్వపక్షం పరిత్యజ్య పరపక్షం నిషేవతే, 
A a 

స స్వపశ్రే కయం ప్రాప్తే పశ్వాత్తె రేవ హన్యతే. 16 
RAN జూల = 

ప్ర అ. యణాఎవడు, స్వపక్షమ్=తన పక్షమును, పరిత్యజ్య విడచి, 

పరపక్షమ్=పరుల పక్షమును, నిషేవలే=ేవించునో, సః=అతడు, స్వప క్షైతన 
లి 

పకము, కయమ్=కయమును, ప్రాప్తే=పొందిన దగుచుండగా, పశ్చాత్ = పిమ్మట, 
ర్న లు య అలి 

వైరేవ=వాళ్ళచేతనే, హన్యతే=చంపబడును. 

తా. తన పక్షమును విడచి పరుల పక్షములో చేరినవానిని, వాని 

స్వపక్షమువారు నశించిన పిమ్మట ఆ _పరపక్షమునారు చంపీవేయుదురు. 16 

మూ. నిరనుక్రోశతా చేయం యాద్చశీ తే నిశాచర, 

స్వజనేన త్వయా శక్యం పౌరుషం రావణానుజ. 17 

ప్ర. అ. రావణానుజారావణుని తమ్ముడవైన, నిశాచర=రాక్షసుడా | 

తే=నీయొక్క, ఇయమ్=ఈ, యాదృశీ=ఎట్టి, నిరనుకోశతా=జాలి లేకపోవుట అను 

నది కలదో, పౌరుషమ్=ఇట్టి పౌరుషము, స్వజనేన=బంధువైన, త్వయా=నీచేతనే, 

_ శక్యమ్=శక్య మైనది. 

తా. రావణుని తమ్ముడవైన ఓ ! రాక్షసుడా ! నీవు లక్ష్మణుని 
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జ్ఞాతివైన నీవే చేయగలవు ! 

మూ. ఇత్యుకో భాతృపుత్రేణ ప్రత్యువాచ విభీషణః, 

అజానన్నివ మచ్చీలం కిం రాక్షస వికస్ట సే. 18 
లు ఇ 

ప్ర. అ. (భాత్సపుత్రేణ=సోదరుని కుమారునిచేత, ఇతి=ఇట్లు, ఉక్తః=పల 

కబడిన, విభీషణః=విభీషణుదడు, (పత్యువాచ=తిరిగి పలికెను. రాక్షస=రాక్షసుడా | 

మచ్చీలమ్=నా స్వభావమును, అజానన్నివాఎరుగని వాడవు వలె, కిమ్=ఎందుకు, 

వికత్లే=గర్వము చూపుచున్నావు ? 

తా. సోదరుని కుమారుడైన ఇంద్రజిత్తు పలికిన పలుకులు విని 
విభీషణుడు ఇట్లు పలికెను. ఓ [రాక్షసుడా ! నా స్వభావము ఎట్టిదో 

తెలియనివాడవు వలె ఎందుకు గర్వము చూపుచున్నావు? 18 

oN శ లో మూ. _ రాక్ష సేనుసుతాసాథధో పారుష్యం త్యజ గౌరవాత్, 
కులే యద్యప్యహం జాతో రక్షసాం క్రూరకర్మణామ్. 19 

గుభో యః ప్రథమా న్ధూణాం తన్మే శీలమరాక్షసమ్. 

ప్ర. అ. అసాధో=చెడ్డవాడా ! రాక్ష సేన్తుసుతారావణకుమారా! గౌరవాత్ = 
గౌరవమువలన, పారుష్యమ్=పరుషత్వమును, త్యజావిడువుము. అహమ్=నేను, 
కూరకర్మణామ్=మ్రూరమైన కర్మలుగల, రక్షసామ్=రాక్షసులయొక్క, కులే=కులముు 

నందు, జాతః యద్యపి=పుట్టినవాడనైనను, నృణామ్=మానవులయొక్క, యః=టె, 

'ప్రథమః=ఉత్తమమైన, గుణకాగుణము గలదో, తత్=అదే, మే=నాయొక్క, 
. అరాక్షసమ్=రాక్షసులకు సంబంధించని, శీలమ్=శీలము. 

ca 

తా. చెడ్డవాడవైన ఓ ! ఇంద్రజిత్తూ ! పినతండ్రి ననే 
గౌరవముచేతనైనా పరుషత్వమును విడిచిపెట్టుము. నేను క్రూరకర్మలు చేయు 
రాక్షసుల కులమునందు పుట్టినాను. అయినను మానవులకు ఏది ఉత్తమగుణమో 
అట్ట రాక్షసప్రకృతివిరుద్ద మైన శీలమే నా శీలము. 19 

మూ. న రమే దారుణేనాహం న చాధర్మేణ వై రమే, 20 
భాత్రా విషమశీలో౭. పీ కథం భాతా నిరస్యతే. 

ప్ర. అ. అహమ్=నేను, దారుణేన=క్రూరకృత్యముచేత, న రమే=సం 
తోషించను. అధర్మేణ చాఅధర్మముచేత కూడ, న రమే వె=సంతోషించను.' 

య 

విషమశీలో ౬_ పి=చెడ్డ స్వభావము కలవాడైనను, భ్రాతా=సోదరుడు, భ్రాత్రా=సో 
మెం 

దరునిచేత, కథమ్=ఎట్టు, నిరస్యతే=విడువబడును? 

తా. నాకు దారుణకృత్యములు ఇష్టములు కావు; అధర్మము 
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ఇష్టము కాదు. ఎంత విషమమైన స్వభావ మున్నను సోదరుణ్ణి సోదరుడు 

పరిత్యజించునా? (నీ తండ్రి అట్లు నన్ను విడచినాడు). 20 

మూ. ధర్మాత్సుచ్యుతశీలం హి పురుషం పాపనిశ్చయమ్, 21 
త్వక్సా సుఖమవాప్పోతి హస్తాదాశీ విషం యథా, 

ప్ర. అ. ధర్మాత్=ధర్మమునుండి, ప్రచ్యుతశీలమోూభష్టమైన శీలము 
గల, పాపనిశ్చయమ్=పాపనిశ్చయము గల, పురుషమ్=పురుషుళణ్ణి, హస్తాత్ =చైత్రి 

నుండి, ఆశీవిషం యథా=సర్పమును వలె, త్యక్తా సవిడచి, సుఖమ్=సుఖమును, 

అవాప్నోతి=పొందును. 

తా. ధర్మభష్టమైన గీలముతో పాపనిశ్చయము గల పురుషుణ్ణి, 

చేతిలో ఉన్న పామును విడిచిపెట్టినట్టు, విడచినవాడు సుఖము పొందును. 21 

మూ. _ పరస్వహరణే యుక్తం పరదారాభిమర్శకమ్, 22 

త్యాజ్యమాహుర్దురాత్మానం వేశ్మ ప్రజలితం యథా. 

ప్ర అ. పరస్వహరణే=పరుల ధనమును హరించుటయందు, 
. యుక్తమ్=ఆసక్తుడు, పరదారాభిమర్శకమ్ =పరభార్యలను స్పృశించువాడు అయిన, 

దురాత్మానమ్=దురాత్ముళ్లి, ప్రజలితమ్=మండుచున్న, శ యథా౭గృహమును 

వలె త్యాజ్యమ్=విడువదగినవానినిగా, ఆహుః=చెప్పుదురు. 

తా పరుల ధనమును హరించుటయందు ఆసక్తుడ, పరభార్యలను 

స్ఫృగించు దురాత్ముళ్లి, మండిపోవుచున్న ఇంటిని వలె, విడిచివేయవలె నని 

పెద్దలు చెప్పుదురు. 22 
యి 

మూ. పరస్యానాం చ హరణం పరదారాభిమర్శనము, 23 

సుహృదామతిశజ్కా చ త్రయో దోషాః క్షయావహాః. 

ప్ర అ. పరస్యానామ్=పరధనములయొక్క, హరణమ్=హరణము, 

పరదారాభిమర్శనమ్=పరభార్యాస్సర్శనము, సుహృదామ్ = స్నేహితులయొక్క, అతి 

శజ్బా చాఎక్కువ శంకించుట, త్రయః=మూడు, దోషాః=దోషములు, 

క్షయావహాః=క్షయము కలిగించును. 

తా, పరధనమును హరించుట, పరభార్యలను సృగించుట, మంచి 

హృదయము గల వారిని ఎక్కువ శంకించుట ఈ మూడు దోషములు 

' వినాశమును కలిగించును. 23 

;మూ. మహర్షీణాం వధో ఘోరః సర్వదేవైశ్చ విగ్రహః, 24 
అభిమానశ్చ రోషశ్చ వైరిత్వం ప్రతికూలతా, 



308 శ్రీమద్రామాయణము 

ఏతే దోషా మమ భ్రాతుర్దీవితైశ్వర్యనాశనాః, 25 

గుణాన్ ప్రచ్చాదయామాసుః పర్వతానివ తోయదాః. 

శ 

ప్ర అ. మహర్షిణామామహర్దులయొక్క, ఘోరః=ఘోరమైన, వధః=వధ, 

సర్వదేవై==సకల దేవతలతో, విగ్రహః చైవిరోధము, అభిమానశ్స=అహంకారము, 

రోషః చ=రోషము, వైరిత్వం చాశత్రుత్వము, ప్రతికూలతాాప్రతికూలత్వము అను, 
జీవితైశ్వర్యనాశనాః=జీవితమును ఐశ్వర్యమును నశింపచేయు, ఏతే=ఈ, దోషాః= 
దోషములు, మమానాయొక్క (భాతుణాసోదరునియొక్క, గుణాన్ =గుణములను, 

తోయదాణామేఘములు, పర్వతానివాపర్వతములను వలె, ప్రచ్చాదయామాసుఃక 

ప్పివేసినవి. 

తా. మహర్షులను క్రూరముగా చంపివేయుట, దేవతలందరితోను 

విరోధము, అహంకారము, రోషము, శత్రుత్వము, ప్రతికూలత్వము అను 
జీవితమును, ఐశ్వర్యమును నశింపచేయు ఈ దోషములు నా సోదరుని 

గుణాలను, మేఘములు పర్వతాలను కప్పివే సినట్లు కప్పివేసినవి. 24, 25 

మూ. దో "షైరేతైః పరిత్యక్ష మయా భ్రాతా పితా తవ, 26 

నేయమస్తి పురీ లజ్బా నచత్వంనచ తే పితా. 

(ప. అ. తవ=నీ యొక్క, పితా= =తండ్రి ఐన, ఖభ్రాతా=నా సోదరుడు, 

ఏతైః=ఈ, దోషైజదోషములచేత,  మయా=నాచేత, పరిత్యక్తః=విడవబడినాడు. 

ఇయమ్= ఈ, లజ్కా పురీ=లంకాపట్టణము, న అస్తి=లేదు. త్వమ్ చానీవు 
కూడా, న=లేవు. తే= =నీయొక్క, పితా చ= =తండి కూడా, న=లేడు. 

తా. నీ తండ్రియైన నా సోదరుణ్ణి ఈ దోషము లుండుటచేత నేను 
విడిచిపెట్టితిని. ఇటుపైన ఈ _లంకానగరముగాని, నీవు గాని, నీ తండ్రిగాని 

ఉండరు. 26 

మూ. అతిమానశ్స బాలశ్చ దుర్వినితశ్చ రాక్షస, 

బద్దస్త్యం కాలపాశేన బ్రూహి మాం యద్యదిచ్చ సి, 27 

ప్ర. అ. రాక్షసాఓ ! రాక్షసుడా ! అతిమానశ్చ=ఎక్కువ గర్వము 

కలవాడవు, బాలశ్చ= మూర్చుడవు, దుర్వినీతశ్చ= =వినయము లేనివాడవు, కాలపొ 

శేన=కాలపాశము చేత, బద్దః=కట్టబడినవాడవూ ఐన, త్వమ్= =నీవు, మామ్=నన్ను, 
యత్ యత్ = ఏది, ఏది ఇచ్చ సాకోరుచున్నావో అది, బూహి=పలుకుము. 

తా ఓ! రాక్షసుడా ! నీవు ఎక్కువ గర్వము కలవాడవు; 
మూర్చుడవు; వినయము లేనీవాడవు. యమపాశముచేత బంధింపబడిన అట్టి 

నీవు నన్ను గూర్చి నీ ఇష్టము వచ్చినట్లు మాట్టాడవచ్చును. 27 
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మూ. అద్యేహ వ్యసనం ప్రాప్తం యన్మాం పరుషముక్తవాన్, 

పవేషుం న తయా శకం నగోధం రాకసాధమ. 28 ప్రణయ ప స SC య 
ప్ర. అ. రాక్షసాధమాఓ రాక్ష సాధముడా | మూమ్=నన్ను గూర్చి, 

యత్=ఏ కారణమువలన, పరుషమ్=పరుషవాక్యమును, _ఉక్తవాన్ =పలికినావో 

అందువలన, అద్య=ఇప్పుడు, ఇహ=ఇక్కడ, వ్యసనమ్=వ్యసనము, ప్రాప్తమ్=వచ్చి 

నది. త్వయా౭నీచేత, న్యగ్రోధమ్=మరిచెట్టును, |ప్రవేష్ణుమ్= ప్రవేశించుటకు, న 
శక్యమ్=-శక్యముకాదు. 

తా. ఓ! రాక్షసాధమా ! నీవు నన్ను పరుషములొడినందుకు 

ఇప్పుడు ఇక్కడ నీకు ఆపద వచ్చినది. నీవు మరిచెట్టులో ప్రవేశించజాలవు.28 

మూ. _ధర్షయిత్యా చ కాకుత్తం న శక్యం జీవితుం త్వయా, 
లవి య 

యుధ్యస్వ నరదేవేన లక్ష శ్రైణీన రణే సహ. 29 

హతస్త నం దేవతాకార్యం కరిష్యసి యమక్షయే. 

ప్ర. అ. కాకుత్ల ఎమ్ాలక్ష్మణుళ్లీాధర్షయిత్వా=ఎదిరించి, త్వయా=నీచేత, 

జీవితుమ్=జీవించుటకు, న శక్యమ=శక్యము కాదు. రణే=రణమునందు, నరదే 

వేన=నరుల ప్రభువైన, లక్ష శ్చైణేన సహ=లక్ష ్యణునితో కూడ, యుధ్యస్వ=యుద్దము 

చేయుము.  త్వ్యమ్=నీవు హతఃాచంపబడినవాడవై, యమక్షయే=యమలోకము 

నందు, దెవతాకార్యమ్ =దేవతల కార్యమును, కరిష్య సి=చేయగలవు. 

తా. లక్ష్మణుణ్ణి ఎదిరించి నీవు జీవించజాలవు. నరులలో (శేష్టుడైన 
లక్ష్మణునితో యుద్దము చేయుము. నీవు చంపబడి యమలోకములో దేవతలు 

చెప్పిన పనులు చేయగలవు. 29 

మూ. నిదర్శయిత్యాత్మబలం సముద్యతం 

కురుష్వ సర్యాయుధసాయకవ్యయమ్, 

న లక శ౯ొ స్యత్య హి బాణగోచరం 
sos 

త్వ మద్య జీవన్ సబలో గమిష్యసి. 30 

ఇత్యార్డే శ్రీమద్రామాయణే ఆదికావ్యే 

ఆదికావ్యే యుద్దకాణ్చే సప్తాథీతితమః సర్గః, 
(౧ ౬౫ ౧ 

ప్ర. అ. సముద్యతమ్=వృద్ధిపొందిన, ఆత్మబలమ్=నీ బలమును, నిద 

రృయిత్వా=చూ పి, సర్యాయుధసాయకవ్యయమ్=సమస్త మైన ఆయుధములయొక్క 

బాణములయొక్క  వ్యయమును, కురుష్య=చేయుము.  లక్ష్మణస్య=లక్ష ్ మణుని 
యొక్క, బాణగో చరమ్=బాణముల మార్గమును, ఏత్య=పొంది, సబలః= సైన్యముతో 
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కూడిన, త్యమ్=నీవు, అద్య=ఇప్పుడు, జీవన్ =జీవించుచు, న గమిష్యసి హి=వెళ్ళవు 
కదా ! 

తా. అధికమైన నీ బలమును చూపి, సమస్త ఆయుధములనూ, 
బాణములనూ వ్యయము చేయుము. లక్ష్మణుని బాణముల బారిని పడి సేనా 
సహితుడవైన నీవు ప్రాణములతో తిరిగి వెళ్ళవు. 30 

“బాలానందిని" అను ఢీమదామాయణాం,ధ వ్యాఖ్యానమునందు 
యుద్దకొండలో ఎనుబదిపీడవ నధ సమాప్తము. 



[లక్ష శణేందజిత్తులు థభోరముగా యుద్దము చేయుట.] 

మూ. విధీషణవచః (శుత్వా రావణః కోధమూర్చ్భితః, 

అబ్రవీత్ పరుషం వాక్యం వేగేనాభ్యుత్సపాత చం 1 

ప్ర. అ. విభిషణవచః=విభీషణుని వచనమును, (శ్రుత్వా౭విని, రావణిః=ఇం 

ద్రజిత్తు, 'కోధమూర్చితః= కోపముచేత ఆవేశింపబడినవాడై, పరుషమ్=పరుషమైన, 

వాక్యమ్ =వాక్యమును,  అ(బవీత్ =పలి కెను. వేగేన=వేగముతో, అభ్యుత్సపాత 

చాఎదురుగా వచ్చెను. 

తా. ఇంద్రజిత్తు విభీషణుని మాటలు విని (క్రోధావేశముతో ఆతనిని 
పరుషవాక్యములతో నిందించెను. వేగముగా ముందుకు వచ్చెను. 1 

మూ. ఉద్యతాయుధని స్త్రీ ంశో రథే సుసమలంకృతే, 

కాలాశ్వయుక్తే మహతి స్టీతః కాలాన్తకోపమః. 2 

మహాప్రమాణముద్యమ్య విపులం వేగవద్దఢమ్, 

ధనుర్భీమం పరామృశ్య శరాంశ్చామిత్రశాతనాన్. 3 

ప్ర అ, ఉద్యతాయుధని స్త్రింశాఎత్తబడన ఆయుధములూ ఖడ్గములూ 

కలవాడై, సుసమలంకృతే=బాగుగా అలంకరింపబడిన, కాలాశ్వయు క్త =నల్లని 

గుర్రములతో కూడిన, మహతి=గొప్పదైన, రథే=రథమునందు, స్టితః= ఉన్న 

వాడై కాలాన్తకోపమఃజాప్రళభయకాలయమునితో సమానుడ్రై మహాప్రమాణమ్= పెద్ద 
ప్రమాణము గల, విపులమ్=విశాలమైన, చేగవత్=వేగము గల, భీమమ్=భయంకర 
మైన, ధనుజధనస్సును, ఉద్యమ్య=ఎత్తి, అమిత్రశాతనాన్ =శత్రువులను పీడించు, 
శరాంశ్చ=బాణములను, పరామృశ్య=స్పృశించి (ఎదురుగా వచ్చెను అని , మొదటి 
శ్లోకముతో అన్వయము) 

తా. (పళయకాలమునందలి యమునితో సమానుడైన ఆ ఇంద్రజిత్తు 
నల్లని గుర్రములు కట్టిన, బాగుగా _ అలంకరించిన రథము మీద ఉండి, 

ఆయుధములనూ, ఖడ్గమునూ పైకి ఎత్తెను. పెద్దదీ, విశాలమైనదీ, వేగము 

కలదీ, దృఢమైనదీ, భయంకరమూ ఐన ధనస్సును సరిచేసికొనుచు, శత్రువులను 
పీడించు బాణములను (గ్రహించెను. 2,3 
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మూ తం దదర్శ మ హెష్వాసో రథప్టః సమలంకృతః, 

అలంకృతమమిత్రఘ్నో రాఘవన్యానుజం బలీ. 4 

ప్ర. అ. మహేష్యాస$=గొప్ప ధనస్సు కలవాడూ, రథస్థణారథమునందు 
న్నవాడూ, సమలంకృతఃచబాగుగా అలంకరింపబడినవాడూ, అమిత్రఘ్నః=శత్రు 

సంహారకుడూ, బలీ=బలవంతుడూ ఐన ఇంద్రజిత్తు శ అలంకృతమ్= అలంకరింపబడిన, 

తమ్=ఆ, రాఘవస్య=రామునియొక్క, అనుజమ్=తమ్ముని, దదర్శ=చూచెను. 

తౌ. గప్ప ధనస్సు ధరించి, రథము పై కూర్చున్న, బాగుగా 

అలంకరించుకొని ఉన్న శృతుసంహారకుడూ, బలశాలీ అయిన ఇంద్రజిత్తు, 
అలంకరించబడిన (స్వాభావికశోభతో కూడిన) లక్ష్మణుని చూచెను. 4 

మూ. హనుమత్స ఎ్రష్టమారూఢముదయస్టరవిప్రభమ్, 

ఉవాచైనం సుసంరబ్దః సౌమిత్రిం సవిభీషణమ్. ర్ 

తాంశ్చ వానరశార్లూలాన్ పశ్యధ్యం మే 'పరాకమమ్. 

ప్ర. అ. హనుమత్పృష్పమాహనుమంతుని వీపును, ఆరూఢమ్=ఎక్కిన, 
ఉదయస్థరవి పభమ్= ఉదయాచలము పై ఉన్న సూర్యుని వంటి కాంతి గల, సవిభీష 
ణమ్=విభీషణునితో కూడిన, ఏనం సామి త్రిమ=ఈ లక్ష్మణుని గూర్చి, తాన్=ఆ, 

వానరశార్జూలాన్ చావానర(శ్రేష్టలను గూర్చి, సుసంరబ్దఃామిక్కిలి తొందరప 
డుచున్నవాడై, ఉవాచాపలికెను. మే=నాయొక్క, పరాక్రమమ్=పరాక్రమమును, 
పశ్యధ్వమ్=చూడండి. 

తా. హనుమంతుని వీపుపై కూర్చున్న లక్ష్మణుడు ఉదయపర్వత 
ముమీద నున్న సూర్యుడు వలె ప్రకాశించుచుండెను. అట్టి లక్ష ్యణునితోనూ, 

విఖషణునితోనూ, వానరనాయకులతోనూ ఇంద్రజిత్తు చాల తొందరపడుచు . 

ఇట్లనెను. “ఇప్పుడు నా పరాక్రమమును చూడుడు.” రి 

మూ. అద్య మత్కొార్ముకోత్స ఎప్టం శరవర్షం దురాసదమ్, 6 
ముక్తం వర్షమివాకాశే ధారయిష్యథ సంయుగే. 

ప్ర. అ అద్య=ఇప్పుడు, సంయు గే=యుదమునందు, మత్కార్ముకో 

త్స ఎష్షమ్=నా ధనస్సునుండి విడవబడిన, దురాసదద్=ఎదిరింప శక్యము కాని, 

ఆకా శే=ఆకాశమునందు, ముక్తమ్=విడవబడిన, వర్షమ్ ఇవావర్షమువలె ఉన్న, 
శరవర్షమ్=బాణవర్షమును, ధారయిష్యథ=ధరించగలరు. 

తా, ఇప్పుడు ఆకాశమునుండి పడుచున్న జలధారావర్షము వలె 
యుద్ధమునందు నా ధనస్సునుండి వెలువడుచున్న ఎదిరింప శక్యము కాని 
బాణవర్షమును మీరు ధరించగలరు. (ఎదుర్కొనగలరు.) 6 



యుద్ధకాండము 313 

మూ. అద్య వో మామకొా బాణా మహాకార్ముకనిఃసృతాః, 7 
విధమిష్యన్తి గాత్రాణి తూలరాశిమివానలః. 

ప్ర అ. అడ ఇప్పుడు మహాకార్ముకనిఃసృతాః=గొప్ప ధనస్సు నుండి 

బయలుదేరిన, మామకాః= నా సంబంధమైన, బాలాః=బాణములు, వ౯మీయొక్క, 

గాత్రాణి= =శ్రరీరములను, అనలణాఅగ్ని, తూలరాశిమివ= దూది కుప్పను వలె, 

విధమిష్యన్తి=కాల్సి వేయగలవు. 

తా. ఇప్పుడు నా గొప్ప ధనస్సునుండి బయలుదేరిన నా బాణములు 
మీ శరీరములను దూది కుప్పను అగ్ని కాల్చిచే సినట్లు కాల్సివేయును. 7 

మూ, తీక్షణసాయకనిర్భిన్నాన్ శూలశక్త క్ ఎష్టితోవరైః, రి 

అద్య వో గమయిష్యామి సర్వానేన యమక్షయమ్. 

ప. అ. అద్య=ఇప్పుడు, తీక్స్ణసాయకనిర్సి న్నాన్ =వాడియైన బాణములచేత ః = ఇప్పు ఖలు 
బద్దలుక్ొట్టబడిన, శూలశక్ష్య ఎష్టితోమ రైః=శూలములచేలా, శక్తులచేతా, బుష్టుల 

చేతా, తోమరములచేతా (బద్దలుకొట్టబడన, వః= మిమ్ములను, సర్వానేవ=అందరినీ, 

యమక్షయమ్= యమలోకమును, గమయిష్యామి=పొందించెదను. 

తా, ఇప్పుడు మిమ్ముల నందరినీ వాడియైన బాణములచేతా, శూలముల 

చేతా, శక్తులచేతా, బుష్ట్రులచేతా, తోమరములచేతా చీల్చివేసి యవములోకమునకు 

పం పెదను. రి 

మూ. సృజతః శరవర్తాణి తపన హస్తస్వ సంయుగే, 9 

జీమూతే స్యవ "సద తః కః స్తాస్యతి మమా(గతః. 
యి 

ప్ర. అ. క్రిపహస్తస్య=కీఘ్రమైన హస్తము కలవాడనూ, సంయుగే= 
యుద్దమునందు, శరవర్లాణి= బాణవర్షములను, సృజతఃావిడచుచున్న వాడనూ, 
జీమూత స్యీవ= =మేఘము" వలె, నదతః= =ధ్వనిచేయుచున్నవాడనూ ఐన, మమ=నా 

యొక్క, అగతః=ఎదుట, కఃాఎవడు, స్థాస్యతి= =నిలబడగలడు. 

తా. నేను మేఘము వలె గర్జించుచూ,  రణరంగమునందు 
హస్తలాఘవముతో బాణవర్షములు వర్షించుచుండగా నా ఎదుట ఎవడు 

నిలబడగలడు? 9 

మూ. రాత్రియుద్దే తదా పూర్వం వజ్రాశనిసమైః శరైః, 10 

శాయితౌ స్తో మయా భూమౌ విసంజౌ 2 సపురస్సరౌ. 

ప్ర, అ. పూర్వమ్ పూర్వము, తదా=ఆనాడు, రాత్రియుడ్దె=రాత్రియుద్దము 

నందు, సపురస్సరౌ= పరివారముతో కూడిన మీరిద్దరూ, వ జ్రాశనిసమైణావ జ్రముతోనూ 
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పిడుగుతోనూ సమానమైన, శరైజాబాణములచేత, విసంజ్ఞొ=సంజ్ఞ 'లేనివారుగా, 
భూమౌ=భూమిమీద, శాయితౌ=శయనింపజేయబడినవారుగా, స్టజాబతిరి. 

తా, పూర్వము ఆనాడు రాత్రియుద్ధమునందు సుగీవాదులతో 
కూడిన మీ ఇద్దరినీ వజమువంటి, పిడుగువంటి బాణములచేత సంజ్ఞ లేనివారినిగా 
చేసి నేలపై పడగొట్టితిని. 10 

మూ. స్మృతిర్న చేఒస్తి వా మన్యే వ్యక్తం యాతో యమక్షయమ్, 11 
ఆశీ విషసమం కుద్ద్రం యన్మాం యోద్దుముప స్టితః. 

లా ఠా య 

ead ప్ర అ. తే=నీకు, స్మృతిః=స్మృతి, నాస్తి వా=లేదా? ఆశీవి 
షసమమ్ాసర్పములతో సమానుడ నయిన, క్రుద్దమ్=కో పించిన, మామ్=నన్ను, 

యోద్దుమ=ాయుద్దముచేయుటకు, యత్ =ఎందువలన, ఉపస్థీతః=వచ్చినావో వ్యక్తమ్= 
సృషముగా, యమక్షయమ్=యమ లోకమును గూర్చి, యాతఃవెళ్ళినావు అని, 

వు = తలచుచున్నాను. 

తా. నీకు ఆ విషయము జ్ఞాపకము లేదా? కోపించి, సర్పము వలె. 
ఉన్న నాతో యుద్దము చేయుటకు వచ్చిన నీవు తప్పక యమలోకమునకు 
వెళ్లినట్లు అని తలచుచున్నాను. 11 

మూ. తచ్చుుత్వా రాక్ష సన్హుస్య గర్జితం రాఘవస్తదా, 12 
అభీతవదనః క్రుద్దో రావణిం వాక్యమబ్రవీత్. 

ప్ర, అ. తదాాఅప్పుడు, రాఘవః=లక్ష్మణుడు, రాక్ష సేన్తుస్య=ఇంద్రజిత్తు 
యొక్క, తత్ =ఆ, గర్హితమ్= గర్హితమును, (శుత్వా౭విని, అభీతవదనః=భయపడని 
ముఖము కలవాడై, క్రుద్దకాకో పించినవాడై, రావణిమ్= ఇందజిత్తును గూర్చి, 
వాక్యమ్=వాక్యమును, అబవీత్ =పలికెను. 

తా, అప్పుడు లక్ష్మణుడు ఆ ఇంద్రజిత్తు చేసిన గర్హనలు విని 

భయపడక, కోపించి ఆతనితో ఇట్లనెను. 12 

మూ. ఉక్తశ్చ దుర్గనుః పారః కార్యాణాం రాక్షస త్వయా, 13 

కార్యాణాం కర్మణాం పారం యో గచ్చతి స బుద్ధిమాన్. 

ప్ర. అ. రాక్షసాఓ రాక్షసుడా ! త్వయా=నీచేత, కార్యాణామ్=కార్యము 
లయొక్క, దుర్గమః=పొంద శక్యము కాని, పార=అంతము, ఉక్తశ్చ=చెప్పబడినది. 
యః=ఎవడు,. కార్యాణామ్=చేయదగిన, కర్మణామ్= కర్మలయొక్క, పారమ్=పా 
రమును, గచ్చతి=పొందునో, సః=అతడే, బుద్ధిమాన్ =బుద్ది మంతుడు. 

తా ఓ ! రాక్షసుడా ! నీవు ఫొందజాలని కార్యముల అంతమును 
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గూర్చి మాటలు మాత్రము _ చెప్పుచున్నావు. చేయవల.సిన పనుల అంతమును 

పొందగలిగినవాడే బుద్దిమంతుడు. 13 

మూ. స త్వమర్హస్య హీనారో దురవాపస్య కేనచిత్, 14 
ce: య 

వాచా వ్యాహృత్య జూనీసే కృతార్థా2_ స్శీతి దుర్మతే. 

ప్ర. అ. దుర్మతే=ఓ | దుర్చుద్ది | హీనార్దః= చెడ్డ ప్రయోజనము 

గల (కార్యమును సాధించుటకు అసమర్జుడవైన), సె త్యమ్=అట్టి నీవు, 

కేన చిత్ =ఎవరిచేతనూ కూడ, దురవాపస్య= =పొంద శక్యము. కాని, అర్హస్య= 

కార్యముయొక్క (సాధించుటను), వాచా=వాక్కులచెత, వ్యాహృత్య=పరలికి, కృతార్హః 
అస్మి=కృతార్జుడను ఐనాను, ఇతి=అని, జానీ షాఅనుకొనుచున్నావు. 

తా. ఓ! దుర్శతీ ! చెడు కార్యములు చేయు (కార్యాసమర్హుడవు 
ఐన) నీవు ఎవ్వరూ చేయజాలని విషయమును గూర్చి మాటలలో "చెప్పి 
కృతార్జుడ నైతిని అని అనుక్నుచున్నావు. 14 

మూ. అంతర్జానగతేనాజౌ యస్తయా చరితస్తదా, 15 

తస్కరాచరితో మార్గః నైష వీరనిషేనితః. 

ప్రః అ. తదా= “అప్పుడు, ఆజొా= యుద్దమునందు, అంతర్జానగతేన= 

_ అంతర్జానము. చెందిన, త్వయా= నీచేత, యః=ఏ "మార్గము, చరితః=అనుసరిం 

చబడినదో, మార్షః=ఆ మార్గము, తస్కరాచరితఃా దొంగలచేత అనుసరింపబడు 

మార్గము. ఏషః= =షది, వీరనిో శీ విత=వీరులచేత సేవింపబడినది, న=కాదు. 

తా. ఆనాడు యుద్ధ్దమునందు నీవు అంతర్జానము చెంది అనుసరించిన 

మార్గము దొంగలు అనుసరించే మార్గము. అది వీరులు అనుసరించే మార్గము 

కాదు. 15 

మూ యథా బాణపథం (పాప్య స్టితో ౬ స్మి తవ రాక్షస, 16 

చర్శయస్వాద్య తత్తేజో వాచా త్వం కిం వికతెే. 
వు 

ప్ర. అ. క్షస=ఓ ! రాక్షసుడా ! తవానీయొక్క, బాణపథమ్=బా. 

ణమార్గమును, పాప్ఫహాంది యధథా= =ఎట్లు (ఎందువలన), స్టీతః అస్మి=నిలచి 

ఉన్నానో (అందువలన), తత్ =ఆ, తేజః= =తేజస్సును, అద్య= ఇప్పడు, దర్శయస్వై 

చూపుము. త్వమ్=నీవు, వాచా= =వాక్కుచేత, కిమ్=ఎందుకు, వికత్ధ పాబడాయి 
చెప్పుకొనుచున్నావు. 

తా ఓ! రాక్షసుడా ! నేను నీ బాణమార్గములో నిలిచి ఉన్నాను 
కదా ! అందుచేత నీ తేజస్సు ఏదో ఇప్పుడు చూపుము. మాటలలో గొప్పలు 
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చెప్పుకొనుట ఎందుకు? 16 

మూ. ఏవముక్ష్ ధనుర్భీమం సరామృశ్య మహాబలః, 17 

ససర్ణ నిశితాన్ బాణానింద్రజిత్ సమితిష్టాయః. 

ప్ర అ.  ఏవమ్= =ఇట్లు, ఉక్తః=పలకబడిన, మహాబలః=గొపు బలము 

గల, సమితిష్టయఃజయుద్ధమును జయించు, ఇన్దుజిత్ =ఇంద్రజిత్తు, భీమమ్=భ 
యంకరమైన, ధనుఃధనస్సును, పరామృశ్య=స్పృశించి, నిశితాన్= వాడియైన, 
శరాన్ =బాణములను, ససర్హూవిడచెను. 

తా. గొప్పు బలము గల, యుద్దములలో జయించు ఇంద్రజిత్తు ఆ 

మాటలు విని, భయంకరమైన ధనస్సును (గహించి వాడయైన బాణములను 

(పయోగించెను. 17 

మూ. తేన సృష్టా మహావేగాః శరాః సర్పవిషోపమాః, 18 

సంప్రాప్య లక్ష్మణం పేతుః శ్వసన్త ఇవ పన్నగాః. 

ప్ర. అ. తేన=వానిచేత, సృష్టాజా =విడువబడిన, మహావేగాః=గొప్పు 

వేగము గల, సర్పవిషోపమాః= సర్పవిషముతో సమానములైన, శరాఃబాణములు, 

లక్ష్మణమ్=లక్ష్మణుని, సంప్రాష్య=పొంది, శ్వసన్తః= నిట్టూర్చుచున్న, పన్నగాః 

ఇవాసర్పములు వలె, పేతుః=పడినవి. 

తా, ఇంద్రజిత్తు విడచిన గొప్పు వేగము గల సర్పవిషముతో 

సమానములైన బాణములు లక్ష్మణుని చేరి నిట్టూర్చుచున్న సర్పములు వలె 

పడినది. 18 

మూ. శరైరతిమహావేగై ర్వెగవాన్ రావణాత్మజః, 19 

సామి త్రిమిన్హజిద్యుద్దే వివ్యాధ శుభలక్షణమ్. 

ప్ర. అ. వేగవాన్=వేగము గల, రావణాత్మజూరావణుని పుత్రుడైన, 
ఇన్హ్రజిత్ = =ఇందజిత్తు, యుద్దే= యుద్దనునందు, అతిమహావేగె==చాల వేగము గల, 

శరైః=బాణములచేత, శుభలక్షణమ్= =శుభలక్షణములు గల, సౌమిత్రిమ్=లక్ష శ్రైణుని, 

వివ్యాధ= =క్"ర్హైను. 

తా. వేగము గల, రావణపుత్రుడైన ఆ ఇంద్రజిత్తు మహావేగము గల 
బాణములతో, శుభలక్షణములు గల లక క్ష్మణుని యుద్దమునందు కొట్లను. 19 

మూ. స శరైరతివిద్దాజ్ో రుధిరేణ సముక్తితః, 20 

భట్ లక క్షణ: శ్రీమాన్విధూమ ఇవ పావకః. 

ప్ర. అ. శరైణాబాణములచేత, అతివిద్దాజ్ఞ=బాగా కొట్టబడిన శరీరము 
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గల, రుధిరేణ=రక్తముచేత, సముక్షిత=పూయబడిన, శ్రీమాన్ =శ్రీమంతుడైన, 
సః లక్ష్మణః=ఆ లక్ష్మణుడు, విధూమఃధూమము లేని పావకః ఇవ=అగ్ని వలె, 

శుశుభే ప్రకాశించెను. 

తా. శరీరముపై చాల బాణముల దెబ్బలు తగిలి రక్తముతో నిండి 

యున్న శ్రీమంతుడైన ఆ లక్ష్మణుడు ధూమము లేని అగ్ని వలె ప్రకాశించెను. 

మూ. _ఇన్త్రజిత్సాాత్మనః కర్మ ప్రసమీక్ష్యాభిగమ్య చ, 21 

నినద్య సుమహానాదమిదం వచనమబ్రవీత్ . 

ప్ర. అ. ఇన్హ్రజిత్తు=ఇంద్రజిత్తెతే, ఆత్మనఃతనయొక్క, కర్మ=కర్మను, 

ప్రసమీక్ష గాచూచి, అభిగమ్య చ=ఎదురుగా వెళ్ళి, సుమహానాదమ్=చాల గొప్ప 

ధ్వని కలుగునట్టుగా, వినద్య=ధ్వనిచేసి, ఇదమ్=ఈ, వచనమ్=వచనమును, 

అబ్రవీత్ =ఫలికెను. 

తా. ఇంద్రజిత్తు తాను చేసిన పని చూచుకొని ముందుకు ఎదురుగా 

వెళ్ళి బిగ్గరగా గర్హించుచు ఇట్లు పలికను. 21. 

మూ. పత్రిణః శతధారాస్తే శరా మత్కార్ముకచ్యుతాః, 22. 

ఆదాస్యన్తే ద్య సౌమిత్రే జీవితం జీవితాన్తకొ:ః. 

ప్ర అ. సౌమిల్రే=లక్ష్మణా | షత్రిణకా రెక్కలు గలవి, శతధారాః=అ 

నేకములైన అంచులు గలవి, మత్కార్ముకచ్యుతాఃానా ధనస్సునుండి జూరినవి, 

జీవితాన్తకరాణపాణములను అంత మొందించునవి అయిన, శరాః౭బాణములు, 

అద్య=ఇప్పుడు, తే జీవితమ్=నీ జీవితమును, ఆదాస్యస్తి=గ హిచగలవు. 

తా. లక్ష్మణా ! రెక్కలు కట్టినవి, అనేకములైన అంచులు 

గలవి, జీవితమును అంతమొందించునవి అయిన బాణములు నీ ధనస్సునుండి 

బయల్వెడలి ఇప్పుడు సీ ప్రాణములను తీసివేయగలవు. 22 

మూ. అద్య గోమాయుసంఘాశ్చ శ్యేనసంఘాశ్చ లక్ష్మణ, 

గృర్రాశ్చ నిపతన్తు త్వాం గతాసుం నిహతం మయా. 23 

ప. అ, లక్ష్మణాలక్ష్మణుడా | అద్య=ఇప్పుడు, మయా=నాచేత, 

నిహతమ్=చంపబడిన, గతాసుమ్=పోయిన ప్రాణములు గల, త్వామ్=నిన్ను 

గూర్చి, గోమాయుసంఘాశ్చ=నక్కల  సముదాయములు, _ శ్యేనసంఘాశ్చ=డేగల 
సముదాయములు, గృధాశ్సా(గద్దలు, నిపతన్తు=వచ్చి పడుగాక. 

తా. లక్ష్మణా ! ఇప్పుడు నా చేత చంపబడి పడియున్న నీపై 
నక్కలు, డేగలు, (గద్దలు గుంపులుగా వచ్చి = పడుగాక. 23 



318 శ్రీమద్రామాయణము 

మూ, క్షత్రబన్దుం సదానార్యం రానుః పరమదుర్మతిః, 24 

భక్తం భ్రాతరమద్వ్యెన త్యాం ద్రక్యతి హతం మయా. 

ప్ర. అ. పరమదుర్శ తిః= =చాల చెడ్డ బుద్ది గల, రామఃరాముడు, 

క్ష్మత్రబన్దుమ్= నీచక్షత్రియుడవు, సదా= ఎల్లప్పుడు, ) అనార్యేమ్= =చెడ్డవాడవు, భక్తమ్=భ 

కుడవ, (భాతరమ్= =సోదరుడవు అయిన, అద్యెవ=ఇప్ప'డే, నిహితమ్= చంపబడిన, 

తామా నిన్ను, ద్రక్ష్యతాచూడగలడు. 

తా. చాల దుష్ట్రబుద్దియైన రాముడు నీచక్ష త్రియుడవు, ఎల్లప్పుడు 

చెడ్డవాడవు, భక్తుడవు, సోదరుడేవు అయిన నిన్ను నేను ఇప్పుడే చంపీవేయగా 
చూడగలడు. 24 

మూ. విస్రస్తకవచం భూమౌ వ్యపవిద్దశరాసనమ్, 25 

హృతోత్తమాజ్గం సౌమిత్రే త్వామద్య నిహతం మయా. 

ప్రై. అ. సాౌమిత్రేలక్ష్మణా !  మయా=నాచేత, అద్య 
పుడు, నిహతమ్=చంపబడిన, విస్రస్తకవచమ్= జారిన కవచము గల వాడవు, 

భూమౌ=నేలమీద, వ్యపవిద్దశరాసనమ్=పడ వేయబడిన . ధనస్సు గలవాడవు, హృతో 
త్రమాబమ్=హరించబడిన శిరస్సు గలవాడవు అయిన, త్యామ్=నిన్ను (రాముడు 

చూడగలడు.) 

తా లక్ష్మణా ! ఇప్పుడు నేను చంపివేయగా నీవు కవచము 
జారిపోయి, ధనస్సు (క్రింద పడిపోయి, తల తెగి పడి ఉండెదవు. అట్ట నిన్ను 

రాముడు చూడగలడు. 25 

మూ. ఇతి బ్రువాణం సంక్రుద్దం పరుషం రావణార్మ జమ్, 26 

హేతుమద్యాక్యమర్హజ్లో. లక్ష్మణః ప్రత్యువాచ హ 

ప్ర అ. ఇతాఇట్టు, పరుషమ్=పరుషముగా, బువాణమ్=పలుకుచున్న, 

సంక్రుద్ధమ్= =కోఫించిన, రావణాత్స జమ్= “ఇం ర్రైజిత్సును గూర్చి, అరజః=అరమును 
ర్తి ఉఇజషా ఢా 

ఎరిగిన లక్ష క్షణజాలక్ష్మణుడు, హెతువుత్=-హేతువులతో కూడిన, వాక్యమ్= 
వాక్యమును, ప్రత్యువాచ హ హవ=తిరిగి పలికెను. 

తా. ఈ విధముగా పరుషముగా మాటలాడుచున్న, కోపావిష్టు డైన 

ఇంద్రజిత్తుతో అర్థము ఎరిగిన - లక్ష్మణుడు హేతుసహితమైన వాక్యమును ఇట్లు 
పలికెను. 26 

మూ. వాగ్ళలం త్యజ దుర్చుద్దే (క్రూరకర్మా సి రాక్షస. 27 

అథ కస్నాద్వదస్యేతత్సంపాదయ సుకర్మణా, 
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ప్ర. అ. దుర్చుద్దే= =చెడ్డ బుద్ది గలవాడా | వాగ్బ్భలమ్=మాటలలో 

బలమును, త్యజ=విడువుము. రాక్షస= "రాక క్షసుడా | (కూరకర్మా =క్రూరము లైన 

కర్మలు చేయువాడవు, అసి=అయి ఉన్నావు. అథ=ఇంక, ఏతత్ =దీనిని, 

కస్మాత్=ఎందువలన, వదసి=పలుకుచున్నావు?  సుకర్మ్శణా=మంచి పనిచేత, 

సంపాదయ=సంపొదించుము. 

తా, చెడ్డబుద్ది గలవాడా 1 మాటలలో బలము చూపుట 

మానుము. ఓ | రాక్షసుడా గా] నీవు [క్రూరకర్మలు చేయువాడవు. ఇంక ఈ 

మాటలు మాటలాడెదవెందుకు? పని చేసి సాధించుము. 27 

మూ. అకృత్యా కత్ధశే న కర్మ కిమర్రమిహ రాక్షస, 28 

కురు తత్కర్మ యేనాహం్ (శద్దధ్యాం తవ కత్సనమ్. 

ప్ర అ. రాక్షస =రాక్షసుడా ! కర్మ=ైపనిని, అకృత్వా=చేయ 

కుండగా, కిమర్ధమ్= “ఎందుకు, ఇహ ఇక్కడ, కత్ల సే=గొపులు చెపుచునామవు? రై! ల న 
యేన=దేనిచేత, * అహమ్= నేను, తవ= =నీయొక్క, “కళ్దనమ్= =గొప్పులు _ చెప్పుటను, 

శదధ్వామ్=నము దునో, తత్=ఆ, కర్న=పనిని, కురు=చేయుము. (₹ద్రక్రో సై క్రై 
తా. రాక్షసుడా ! పనిలో చూపకుండగా ఎందుకు గొప్పలు చెప్పెదవు? 

నీ గొప్పు మాటలమీద నాకు నమ్మకము కలుగునట్లు పని చేసీ చూపుము. 

మూ. అనుక్సాష పరుషం వాక్యం కించిదప్యనవక్షిపన్, 29 

అవికత్చన్ వధిష్యామి త్వాం పశ్య పురుషాధమ. 

ప్ర, అ. పురుషాధమ=పురుషులలో అధముడా ! పరుషమ్=పరుషమైన, 
వాక్యమ్=వాక్యమును, కించిదపి= కొంచెము కూడ, అనుక్తాాపలకక, అనవ 

కీపన్=నిందించనివాడనై, అవికత్తన్ =గొప్పలు చెప్పుకొననివాడ నై, త్వామ= నిన్ను 
ల యా రా ర 

వధిష్యామి=చం పెదను; పశ్య=చూడుము. 

తా. పురుషులలో అధముడా ! నేను కొంచెము కూడ పరుషవాక్యము 

పలకక, ఏమీ నిందించక, బడాయి చెప్పుకొనక నిన్ను చంసెదను; చూడుము. 

మూ. ఇత్యుక్త్వా పజ నారాచానాకర్ణాపూరితాన శరాన్, 30 

విజఘాన మహావేగాలక ల్లక్ష ణో రాక్షసోర సి. 

ప్ర. అ. లక్ష్మణఃలక్ష శ్రైబుడు, ఇతి= ఇట్లు, _ఉకాపలికి య్ 

కర్ణాపూరితాన్ = చెవివరకూ లాగబడిన, పజ్బు=ఐదు, నారాచాన్ =నారాచము లను, 

శరాన్= =బాణములను, మహావేగాత్ =గొప్పు వేగమువలన, రాక్షసోర సి=రాక్షసుని 

వకఃసలముమీద, విజఘాన=కొకును. 
టర ర 

తా. లక్ష్మణుడు ఇట్లు పలికి, ఐదు నారాచబాణములను చెవివరకు 
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లాగి గొప్ప వేగముతో ఇంద్రజిత్తు వక్షస్థ్టలముమీద కొట్లను. 30 

మూ. సుపత్రవాజితా బాణా జ్వలితా ఇవ పన్నగాః, 31 

నైర్చృతోరస్యభాసన్త సవితూ రశ్మయో యథా. 

ప్ర అ. జ్య్వరితాఃణాపజ్యలించుచున్న, పన్నగాః ఇవాసర్పములవలె ఉన్న, 

సుపత్రవాజితాః= మంచి రెక్కలచేత వేగము కలవిగా చేయబడిన, బాణాఃబా 

ణములు, నైరృతోర సి=రాక్షసుని వక్ష్యస్టలమునందు, సవితు= సూర్వ్యునియొక్క, 

రశ్మయః యథా=కిరణములు వలి, అభాసన్త=(ప్రకాశించినవి. 

తా. మంచి రెక్కలచేత వేగము గలవిగా చేయబడిన, ప్రజ్వలించుచున్న 

సర్పములవలె ఉన్న బాణములు ఆ రాక్షసుని వక్షస్టలముమీద, సూర్యుని 

కీరణములవలె ప్రకాశించినవి. 31 

మూ. స శరైరాహతస్తేన సరోషో రావణాత్మజః, 32 
సుష ప్రయుక్త స్త్రిభిర్బాణైః (పతివివ్యాధ లక్ష్మణమ్. 

ప్ర అ. తేన=లక్ష్మణునిచేత, శరైః=బాణములచేత, ఆహతః=క్ "ట్టు 

బడిన, సఃఆ, రావణాత్మజణాఇంద్రజిత్తు, సరోషః=కోపముతో కూడినవాడై, 

సుప్రయుక్తైజాబాగుగా ప్రయోగింపబడీన, త్రిభి=మూడు, బాణై=బాణములచేత, 
లక్ష్మణమ్=లక్ష్మణుళ్లి, ప్రతివివ్యాధ=ఎదురుకొ టను. 

తా, లక్ష్మణుడు బాణములచేత కొట్టగా కోపించిన ఇంద్రజిత్తు 

మూడు బాణములు బాగుగా ప్రయోగించి లక్ష్మణుని కొట్టను. 32 
ల (a) 

మూ. స బభూవ మహాభీమో నరరాక్షస సింహయోః, 33 

విమర్హస్తుములో యుద్దే పరస్సరజయైషిణోః. 

ప్ర. అ. యుద్దేడయుద్దమునందు, పరస్పరజయై షీణో ణాపరస్పరమూ 

జయమును కోరుచున్న, నరరాక్షస సింహయోః=నరరాక్ష స్మ శేష్టులకు, మహాభీమః= 

చాల భయంకరమైన, సః=ఆ, విమర్హః=పోరాటము, తుములః= వ్యాకులముగా, 

బభూవాఆయెను.. 

తౌ, యుదమునందు ఒకరి పై ఒకరు జయము సంపొదింపవలె 
ధా 

నని కోరుచున్న నరులలో శ్రేష్టడైన లక్ష్మణునకూ, రాక్షసులలో (శేష్ణుడైన 
QQ ల ల లుగా 

ఇంద్రజిత్తుకూ మధ్య చాల భయంకరమూ, వ్యాకులమూ అయిన పోరాటము. 

జరిగెను. 33 

మూ. ఉభౌ హి బలసంపన్నావుభౌ విక్రమశాలినౌ, 34 

ఉభౌ పరమదుర్చేయావతుల్యబలతేజసౌ, 
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ప్ర. అ. ఉభౌ=ఇద్దరూ, బలసంపన్నౌ=బలముతో కూడినవారు, ఉభొ= 

ఇద్దరూ, విక్రమశాలినౌ=పరాక్రమముతో ప్రకాశించుచున్నవారు, ఉభౌ=ఇద్దరూ, 

పరమదు క్షయౌ=మిక్కిలి జయింప శక్యము కానివారు, అతుల్యబలతేజసౌ= 

సాటిలేని బలమూ, తేజస్సూ కలవారు. 

తా, ఇద్దరూ బలము కలవారే. ఇద్దరూ పరాక్రమముతో 

(ప్రకాశించుచున్నవారే. ఇద్దరూ జయించుటకు చాల కష్టమైనవారే. ఇద్దరూ 

సాటిలేని బలమూ, తేజస్ఫూ కలనారే. 34 

మూ. యుయుధాతే తదా వీరౌ గ్రహావివ నభోగతౌ, 35 

బలవృత్రావివాభితౌ యుధి తౌ దుష్ప్రధర్షణా. 

ప్ర. అ యుధి=యుద్దమునందు, దుష్ప్రధర్షణా= =ఎదిరింప శక్యము 

కాని తౌ వీరౌ=ఆ వీరు లిద్దరూ, తదా= అప్పుడు, నభోగతొ= =ఆకాశమునం 

దున్న, (గ్రహావివ= = రెండు గ్రహాములు వలె, బలవ త్రావివ= ఇంద్రవృత్రాసురుల 

వలె, అభీతౌ=భయపడనివారై, యుయుధాతే=యుద్దముచే సిరి. 

తా. యుద్దమునందు ఎదిరింప శక్యముకాని ఆ వీరులిద్దరూ 

ఆకాశమునందు ఉన్న రెండు (గహముల వలె, ఇం[దవృ[త్రాసురుల వలె, భయము 

లేనివారై యుద్దము చేసిరి. 35 

మూ. యుయుధాతే మహాత్మానౌ తదా కేసరిణావివ. 36 
బహూనవస్సజనౌ హొ మార్గణౌాఘానవ స్థితౌ, 

నరరాక్షసముఖ్యౌ తౌ ప్రహృష్టావభ్యయుధ్యతామ్. 37 

ప్ర అ. తదా=అప్పుడు, అవ స్థితౌ= =నిలబడియున్న, మహాత్మానౌ= & 

మహాత్ములిద్దరూ, బహూన్= అనేకమైన, మౌర్షణాఘాన్ = =బాణసముదాయములను, 

అవసృజన్నా=విడచుచున్నవారై, శేసరిణావివ= రెండు. సీంహములు వలె, యుయు 

ధాచే= యుద్దముచే సిరి. తౌ=ఆ, నరరాక్ష సముఖ్యా=నరరాక్షసముఖ్యులు, ప్రహృష్టా= 
సంతో షించినవారై, అభ్యయుధ్యతామ్=యుద్దము చేసిరి. 

తా. అప్పుడు ఎదురెదురుగా నిలిచి ఉన్న ఆ మహాత్ములు అనేకమైన 

బాణములను. విడచుచూ, సింహములు వలె యుద్దము చేసిరి. నరులలో 

ముఖ్యుడైన లక్ష్మణుడూ, రాక్షసులలో ముఖ్యుడైన ఇంద్రజిత్తూ ఉత్సాహవంతులై 

యుద్ధము. చేసేరి. 36, 37 

మూ, తతశ్శరాన | దాశరథిః సంధాయామిత్రకర్షణ:, 

ససర్హ రాక్ష] ఎన్హ్వాయ కృద్దః సర్స ఇన శ్వసన్. 38 

ప్ర. అ. తతః=అటు పిమ్మట, అమిత్రకర్ణణఃణాశత్రువులను ఈడ్సివేయు, దాశ 
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రథిః=లక్ష్మణుడు, శరాన్ =బాణములను, సంధాయ=సంధించి, క్రుద్దః=కో పించిన, | 

సర్వః ఇవ=సర్పము వలె, శ్వసన్ =బుసలుకొట్టుచు, రాక్ష "సేన్రాయ=ఇంద్రజిత్తుకొరకు, 
. ఎ oo యె | 

ససర్హౌవిడచెను. 

తా. అప్పుడు శత్రుసంహారకు డైన లక్ష ్మణుడు బాణములు సంధించి, 

పగ బటిన సర్పము వలె బుసలు కొటుచు, ఇంద్రజిత్తు పై పయోగించెను. రం 
థు ఉం యు 

మూ. తస్య జ్యాతలనిర్హీషం నె (శ్రుత్వా రాక్షసాధిపః, 

క బం కత 39 వివర్ణవదనో భూత్వా లక్ష్మణం సముదైక్తత. 

ప్ర. అ. సజఆ, రాక్షసాధిపఃరాక్షసనాయకుడు, తస్య=ఆతనియొక్క, 

జ్యాతలనిర్జోషమ్=నారియొక్క _ ధ్వనిని, (శ్రుత్వా౭విని, వివర్ణవదనణ=రంగుమారిన 

ముఖము కలవాడుగా, భూత్వా=అయి, లక్ష్మణమ్=లక్ష ఇల్లి, సముదైక్షతాచూ 
వు. 

చెను, 

తా. ఇంద్రజిత్తు లక్ష్మణుని ధనుష్టంకారధ్వనిని విని, పాలిపోయిన 

ముఖముతో ఆ లక్ష్మణునివైపు చూచెను. 39 

మూ. విషణవదనం దృష్టా వ రాక్షసం రావణాత్మజమ్, 
ne) (ce) Seu 

సౌమిత్రిం యుద్దసంయుక్తం ప్రత్యువాచ విభిషణః* 40 

ప్ర. అ. విభీషణః=విభీషణుడు, విషజ్ఞవదనమ్=దిగులు చెందిన ముఖము 

కల, రావణాత్మజమ్=రావణుని _ పుత్రుడైన, రాక్షసమ్=ఇంద్రజిత్తును, దృష్ట్వా 

చూచి, యుద్దసంయుక్తమ్=యుద్ధమునందు లగ్నచిత్తుడైన, సౌమిత్రిమ్=లక్ష ్ య్రణుని 
గూర్చి, (పత్యువాచైపలి కను. 

తా. విభీషణుడు దిగులు చెందిన ముఖముతో నున్న ఇంద్రజిత్తును 

చూచి యుద్దాసక్తుడైన లక్ష్మణునితో ఇట్లు పలికెను. 40 

మూ. నిమిత్తాన్యుపపశ్యామి యాన్యస్మిన్ రావణాత్మజే, 

త్వర తేన మహాబాహో భగ్న ఏష న సంశయః 41 

ప్ర. అ. మహాబాహో=ఓ ! మహాబాహూ ! అస్మిన్=ఈ, రావణాత్మ జే=ఇం 
ద్రజిత్తునందు, యాని=ఏ, నిమిత్తాని=శకునములను, ఉపపశ్యామి=చూచుచున్నానో, 
 తేన=దానిచేత,  ఏషః=ఇతడు, భగ్నః=దుర్భలుడైనవాడు. సంశయఃసంశయము, 

న=లేదు. త్వర=తొందరపడుము. 

తా. ఓ! మహాబాహూ ! ఈ ఇంద్రజిత్తులో కనబడు లక్షణములను 

బట్ట ఇతడు. దుర్చలుడై పోయినాడు; సంశయము లేదు. నీవు తొందరపడుము. 
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మూ. తతస్సంధాయ సౌమిత్రిః శరానాశీవిషోపమాన్, 

ముమోచ నిశితాంస్తస్మిన్ సర్ఫానివ విషోల్పణాన్. 42 

ప్రై ఈ. తతః=అటు పిమ్మట, సౌమిత్రిఃలక్ష్మణుడు, ఆశీవిషోప 

మాన్ =సర్పములతో సమానములైన, నిశితాన్= వాడియైన, శరాన్ =బాణములను, 

సంధాయ=సంధించి, విషోల్పణాన్ =విషముచేత త్రీవమయిన, సర్పానివ=ాసర్పములను 

వలె, తస్మిన్ =వానియందు, ముమోచ=విడచెను. 

తా. అప్పుడు లక్ష్మణుడు సర్పములవంటి వాడియైన బాణములను 

సంధించి విషముచేత తీవములయిన సర్పములను వలె ఇంద్రజిత్తు పై 
పయోగించెను. 42 

మూ. _శక్రాశనిసమస్సర్శెర్లక్ష్మణేనాహతః శరై 
ముహూర్తమభవన్మూఢః సర్వసంక్షు భితేన్ది యః, 48 

ప్ర. అ. లక క్షణేన =ల్రక్ష క్ష్మణునిచేత, శక్రాశనిసమస్ప ర్భెణాఇంద్రుని వజముతో 

సమానమైన స్పర్శ గల, శరః= బాణములచేత, ఆహాతేః= =కొట్టబడిన ఇంద 

జిత్తు, సర్వసంక్సు భితేస్త్రి యః క్షోభింప చేయబడిన సమస్త స్తేంద్రియములు కలవాడై, 
ముహూర్త మీ= ముహూర్తకాలము, మూఢః=మూఢుడుగా, అభవత్ =ఆయెను. 

తా. లక కణుడు ఇంద్రుని వజము వంటి బాణములతో కొట్టగా 

ఇంద్రజిత్తు ఇంద్రియములన్నీ క్షోభ చెందుటచే ముహూర్తకాలము స్పృహ తప్పి 
ఉండిపోయెను. 43 

మూ. ఉపలభ్య ముహూర్తేన సంజ్ఞాం ప్రత్యాగతేన్ది యః, 

దదర్శావస్థితం వీరమాజౌ దశరథాత్మజమ్. 44 

ప్రై అ. ముహూర్తేన=ముహూర్తకాలముచేత, _ సంజ్ఞామ్=సంజ్ఞను, 
ఉపలభ్య=పొంది, ప్రత్యాగతేస్తియః=తిరిగి వచ్చిన ఇంద్రియములు గలవాడై, 
ఆజౌ=యుద్ధ్దమునందు, అవస్థితమ్=నిలచి యున్న, వీరమ్=వీరుడైన, దశరథాత్మ 
జమ్=లక్ష కయుణ, దదర్శ=చూచెను. 

తా. ముహూర్తకాలములో సంజ్ఞను పొంది, తిరిగి వచ్చిన ఇంద్రియములు 

గల ఆ ఇంద్రజిత్తు యుద్దములో స్టిరముగా నిలిచి ఉన్న వీరుడైన లక్ష్మణుణ్ణి 
చూచెను. 44 

మూ, నో౬భిచక్రామ సౌమిత్రిం రోషాత్సంరక్తలోచనః, 

అబ్రబిచ్చెనమాసాద్య పునః స పరుషం వచః, 45 

ప్ర. అ. సణాఅతడు, రోషాత్=కోపమువలన, సంరక్షలో చనః= ఎట్జనైన 
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నేత్రములు కలవాడై, సౌమిత్రిమ్= లక్ష్మణుని గూర్చి, అభిచక్రామ=నడచెను. 

సః=అతడు, ఏనమ్= =లక్ష ్ మ ణుల్ణి, ఆసొద్య=సమీ పించి, పరుషమ్=పరుషమైన, 

వచః=వచనమును, పునః=మరల, అబ్రవీత్ చ=పలికెను కూడ. 

తా. రోషముచేత ఎట్జనైన నెత్రములతో అతడు లక్ష్మణుని వైపు 
వెళ్ళి ఆతనితో మరల పరుషవాక్యము పలికెను. 45 

మూ. కింన స్మరసి తద్యుద్దే ప్రథమే యత్సరాక్రమమ్, 

నిబద్దస్తం సహ (భ్రాత్రా యదా భువి విచేష్టే. 46 

ప్ర. అ. త్యమ్=నీవు, భాత్రా సహ=సోదరునితో కూడ, నిబద్దః=కట్టబడినవొ 

డవై, యదా=ఎప్పుడు, భువి=నేలమీద, విచేష్టే సీ=దొరలితివో, ప్రథమే=మొదటిదైన, 

యుద్దే= =యుద్దమునందు, తత్ =ఆ, మత్సరాక్రమమ్= =నా పరాక్రమమును, న 

స్మరస్ కిన్=స్మరించుటలేదా? 

తా మొదటి యుద్దమునందు చూపిన నా పరాక్రమము నీకు 
ధి 

జ్ఞాపకము లేదా? ఆనాడు నీ సోదరునితో పాటు బంధింపబడి నేలమీద 

దొర్తితివి ! 46 

మూ. యువాం ఖలు మహాయుద్దే శక్రానిసమైః శరైః, 

శాయితౌ ప్రథమం భూమో విసంజ్ఞా సపురఃసరౌ, 47 

ప్ర. అ. సపురఃసరౌ=పరివారముతో కూడిన, యువాము= మీరిద్దరూ, ప్రథ 

మమ్=ముందుగా, మహాయుద్దే= మహాయుద్దమునందు, శక్రాశనిసమైఃదే వేంద్రుని 

వజముతో సమానములైన, ఢేరె=బాణములవచేత, విసంజొ=సంజ్ఞ లేనివారుగా, 
భూమౌ=నేలమీద, శాయితౌ=పండు కొనచేయబడిరి. 

తా. మొదట జరిగిన ఆ మహాయుద్దములో పరివారస హితులైన మీ 

ఇద్దరినీ ఇంద్రుని వజముతో సమానములైన బొణములచేత సంజ్ఞ లేకుండ చేపి 

నేలమీద పడగొట్టితిని కదా ? 47 

మూ. స్మృతిర్వా నాస్తి తే మన్యే వ్యక్తం వా యమసాదనమ్, 
గన్తుమిచ్చసి యన్మాం త్వమాధర్షయితుమిచ్చ సి. 48 

ప్ర అ. త్యమ్= =నీవు, మామ్=నన్ను, ఆధర్షయితుమ్=ఎదిరించుటకు, 

యత్ =ఏకారణమువలన, ఇచ్చసి= కోరుచున్నావో, అందువలన, త్రే= =నీకు, స్మ ఎక 

జ్ఞాపకము, నాస్తి వా=లేదా ? వ్యక్తమ్=సృష్టముగా, యమసాదనమాయముని 

గృహమును గూర్చి, గన్తుమ్= వెళ్ళుటకు, ఇచ్చసి వా=కోరుచున్నావా అని, మన్యే= 

తలచుచున్నాను. 
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తా. నీవు నన్ను ఎదిరించవలె నని కోరుచున్నా వనగా నీకు ఆ 
విషయము జ్ఞాపకమైన లేకపోవలె, లేదా స్పష్టముగా యమలోకమునకు వెళ్ళవలె 
నని నీవు కోరుకొనుచుండవలె అని అనుకొనుచున్నాను. 468 

మూ యది తే ప్రథమే యుద్దే న దృష్టో మత్సరాక్రమః, 
| “a 9 
అద్య త్వాం దర్శయిమ్యామి తి స్టదానిం వ్యవ స్థితః, 49 

ప్ర. అ. ప్రథమే=మొదటిదైన, యుద్దే=జయుద్ధమునందు, తే=నీకు, 

మత్సరాక్రమఃానాపరాక్రమము, న దృష్టః యది=చూడబడకపోయినచో, అద్య=ఇ 

ప్పుడు, త్వామ్=నిన్ను, దర్శయిష్యామి=చూచునట్లు చేసెదను; ఇదానీమ్=ఇప్పుడు, 

వ్యవస్థితః సిద్దమైనవాడవై, తిష్టాఉండుము. 

తా మొదటి యుద్ధములో నీవు నా పరాక్రమమును చూచి 

ఉండనిచో ఇప్పుడు నీకు చూపెదను. సిద్దముగా నిలచి ఉండుము. 49 

మూ. ఇత్యుక్తా క్ సప్రభిర్భాణైరభివివ్యాధ లక్ష్మణమ్, 

దశభిస్తు హనూమన్తం తీక్ష్ణధారైః శరోత్త మైః. 50 

ప్ర అ, ఇతి=ఇట్టు, ఉక్తా $ెపలికి, సప్తభిః=ఏడు, బాణై=బాణములచేత, 

లక శణమ్=లక్ష కుల్ల, వివ్యాధ= కొను. తీక్ిణధారెః=తీక్ిణములెన అంచులు 
య (AN బం (5) యట్ న్ు లి మా 

గల, దశభిః=పది, శరోత్తమైః=ఉత్తమములైన బాణములచేత, హనూమన్తమ్=హ 
నుమంతుళ్లి కొబ్లను. 

తా. ఇట్లు పలికి ఏడు బాణములతో లక్ష్మణుణ్ణి కొట్టను. వాడియైన 
అంచులు గల పది బాణాలచేత హనుమంతుణ్ణి కొట్టెను. 50 

మూ. తతః శరశతేనైవ సుప్రయుక్తేన వీర్యవాన్, 

క్రోధాద్ద్విగుణసంరబ్లో నిర్చిభేద విభీషణమ్. 51 

ఇల ప్ర. అ. తతఃఅటు పిమ్మట, వీర్యవాన్ =పరాక్రమవంతు డైన ఇంద 

జిత్తు, (కోధాత్=కోపమువలను, ద్విగుణసంరబ్దః= రెట్టింపు తొందర గలవాడై, 

_ సుప్రయుక్ష్తేన=బాగుగా (పయోగింపబడిన, _శరశలతేనైవ=శరముల శతముచేత, 

విభిషణమ్=విభీషణుళ్లో, నిర్పిభేద=భేదించెను. 

తా, పిమ్మట పరాక్రమవంతుడైన ఇంద్రబిత్తు కోపముతో రెట్టంపు. 

తొందరపడుచు బాగుగా ప్రయోగించిన నూరు బాణాలతో విభీషణుళ్లీ కొట్టెను. 

చి ల్వు మూ. తద్ద్భు ష్యాన్తుబితా కర్మ కృతం రామానుజస్తదా, 

అచిన్తయిత్యా ప్రహసన్నెతత్కించిదితి బ్రువన్. 52 
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అభీతవదనః క్రుద్దో రావణిం లక్ష్మణో యుధి, 53 
ప్ర అ. తదా=అప్పుడు, రామానుజు=రాముని తమ్ముడు, నరపుంగవః= నరులలో (శేష్టుడూ ఆయిన, ల దడ్రకాకాలక్ష్మణుదు, యుధి=యుద్దమునందు, ఇన్హ్రజితా=ఇం దజిత్తు చేత, కృతమ=చేయబడిన; తలత్=ఆ, కర్మ=పనిని, దృష్టా (= చూచి, అచేన్తయిత్వా=లెక్క చేయక, ప్రహసన్ =నవ్వుచు, కించిత్ =ఏమీ కూడ, నాకాదు, ఇతి=అని, (బ్రువన్ = పలుకుచు, అభీతవదనః=భయపడని ముఖము కలవాడై, (మ్రద్దః=కో పించినవాడై, రావణిమ్=ఇంద్రజిత్తును గూర్చి, ఘోరాన్=భ యంకరములైన, శరాన్ =శరములను, సంగృహ్య= గ హించి, ముమోచావిడచెను. 

తా. అప్పుడు రాముని తమ్ముడు, నరశేస్టుడు అయిన లక్ష్మణుడు యుద్దములో ఇంద్రజిత్తు చేసిన ఆ పని చూచ్చి, లెక్కచేయక, నవ్వుచు, “ఇది గొప్ప పని ఏమీ కాదు” అని పలుకుచు, భయముచెందనివాడై, (కోధముతో, లు తీసి ఆతని పై ప్రయోగించెను. 52, 53. 
మూ. నైవం రణగతాః శూరాః ప్రహరన్తి నిశాచర, లఘువశ్చాల్పవీర్యాశ్స శరా హీవ్సే సుఖాస్తవ. ర్4 

ప్ర. అ. నిశావర=రాక స్తుడా ! రణగతాఃవ= సుద్దములో ఉన్న, 
క్ష శూరాః=శూరులు, ఎవమ్=ఇట్టు, న _ ప్రహరన్తి=కొటరు. 'తవ=నీయొక ॥ ఇమే శరాః=ఈ బాణములు, తం 

లఘవశ్చ=తేలికగాను, అల్పవీర్యాశ్చ= అల్స మైన పర్మాకమము కలవిగాను, సుఖాః హె=సుఖకరముగాను ఉన్నవి కదా ? 
తా “ఉల |! రాక్షసుడా ! యుద్దానికి వచ్చిన శూరులు ఈ విధముగా పరు. ఈ నీ బాణములు తేలికగాను, తక్కువ బలము కలవిగాను, 

ర్4 మూ. నైవం శూరాస్తు యుధ్యన్తే సమరే జయకాంక్షిణః ఇత్యేవం తం బ్రువన్ ధన్వీ శరైరభివవర హ, ర్ర్ 
ల టా బబర్షి 

శూరాః=శూరులు, ఏవమ్ =ఈ విధముగా, న యుధ్య న్రేజయుద్దము చేయరు. ఇల్యేవమ్=ఇట్టు, తమ=అతనిని గూర్చి, (బ్రువన్ =పలుకుచు, ధన్వీ= ధనుర్హరుడైన లక్ష్మణుడు, శరి౯బాణములచేత, అభివవర హ=వరించెను. 
లౌ, యుద్దములో జయము కావలె నని కోరుకొనే శూరులు. ఈ విధముగా కొటరు” ధనుర్రరుడైన లక్ష్మణుడు ఈ విధముగా పలుకుచు 
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ఆతని ప్రై బాణములు కురిపించెను. 55 

మూ. తస్య బాణిః సువిధ్యస్తం కవచం కాశానం మహత్, 

వ్యశీర్యత రథోప బై తారాజాలమివామ్సరాత్. 56 

ప్ర. అ, తస్య=లక్ష క్ష్మణునియొక్క, బాణై=బాణములచేత, సువిధ్వ 

స్తమ్= =ధ్వంసముచేయబడిన, కాషానమ్= బంగారు వికారమైన, మహత్ =గొప్పదైన, 

కవచమ్= =క్షవచము, అమ్బరాల్ = =ఆకొాశమునుండి, తారాజాలమివ= నక్షతసముదా 

యము వలె, రథోపస్టేరథముయొక్క మధ్యభాగమునందు, వ్యశీర్యత=జారిపడెను. 

తొ. లక్ష్మణున బాణములచేత ముక్కలు చేయబడి బంగారము 

వికారమైన ఇంద్రజిత్తు కవచము, ఆకాశమునుండి నక్ష్మతసముదాయము వలె, 

రథమధ్యమునందు పడిపోయెను. 56 

మూ. విధూతవర్మా నారావైర్చభూవ స కృత వణః, 

ఇన్హ్రాజిత్సమరే వీరః ప్రత్యూషే భానుమానివ. 57 

ప్ర అ. నారాచైానారాచబాణములచేత, విధూతవర్మా=కొట్టివేయబడిన 

కవచము గల, కృత వ్రణః=చేయబడిన గాయము గల, _వీరణావీరుడైన, 

ఇన్హజిత్ = =ఇందజిత్తు, సమరే=యుద్దమునందు, ప్రత్యూ షేాప్రాతకాలమునందు, 

ఖానుమానివ= =సూర్యుడు వలె, బభూవ= ఉండెను. 

తొ. _ నారాచబాణములచేత కవచము టబద్దలైపోవుటచే గాయములు 
తగిలిన వీరుడైన ఇంద్రజిత్తు (పాతకాలమునందు సూర్యుడు వలె ఉండెను. 

మూ. తతః శరసహ(హేణ సంక్రుద్దో రావణాత్మజః, 

బిభేద సమరే వీరో లక్ష్మణం భీమవిక్రమః. ర్రి 

ప్ర. అ. తతణా =అటు పిమ్మట, వీరః=వీరుడైన, భీమవిక్రమః౭భయంకరమైన 

పరాక్రమముగల, రావణాత్మ జగాఇం టబితు, సంక్రుద్దఃా =క్రో పించినవాడై, సమ దే= 

యుద్దమునందు, లక క్ష్మణమాలక్ష ఇకాజేని, శర శ సహగ్రైణాబాణముల సహ హప్రముచేత, 

బిభేద=భేదించెను. 

తా. అటు పిమ్మట భయంకరమైన పరాక్రమము గల వీరుడైన 

ఇంద్రజిత్తు కో పించినవాడై యుద్దమునందు యి బాణములచేత లక క్షణాల 

కల్లను. 58 

మూ. వ్యశీర్యత మహద్దివ్యం కవచం లక్ష్మణస్య తు, 
య వ. 

కృతప్రతికృతాన్యోన్యం బభూవతురభిద్రుతా. 59 

ప్ర. అ. లక్ష్మణస్యాలక్ష్మణునియొక్క, మహత్ =గొప్పదైన, దివ్యమ్= 
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దివ్యమైన, కవచమ్=కవచము, వ్యశీర్యత= భగ్నమైపోయెను. కృత ప్రతికృతాన్యో 

న్యమ్=చేసినదానికి (ప్రతిక్రియచేయు పరస్పరము. కలుగునట్లుగొ, అభిద్రుతె 
మీదికి వచ్చువారుగా, బభూవతుః=ఉండిరి. 

తా. లక్ష్మణుని గొప్పదైన, దివ్యమైన కవచము (బద్దలై పోయెను. 

చే ర్ పళ రి మీదికి వాళ్ళిద్దరూ ఒకరు చెసినదానికి మరొకరు ప్రతిక్రియ చేయుచు, ఒక 

ఒకరు వెళ్ళి పోరాడుచుండిరి. 59 

మూ. అభీక్స్'ణం నిఃశ్వసన్నా తౌ యుగధ్యేతాం తుములం యుధి, 

 శరసంకృత్తసర్వాజా సర్వతో రుధిరోక్షితౌ. 60 

ప్ర. అ. యుధాయుద్దమునందు, శరసంకృత్త సర్వాజా=బాణములచేత 
ఛేదించబడిన సమస్తదేహము గల, సర్వతః=అంతటా, రుధిరోక్తి తౌ=రక్తముచేత 

పూయబడిన, తౌ=వారిద్దరూ, అభీక్స్ణమ్=మిక్కిలి, నిశ్వసన్తా= నిట్టూర్చుచున్నవారై, 
తుములమ్=వ్యాకులముగా, యు్యేతామ్ాయుద్దముచే సరి 

తా. వారిద్దరూ మిక్కిలి నిట్టూర్చుచు యుద్ధము చేసిరి. ఆ తుముల. 
యుద్దములో వారి శరీరములు పూర్తిగా బాణముల దెబ్బలకు తూట్లు పడి 

అంతటా రక్తము చేత తడిసి ఉండెను. 60 

మూ, సుదీర్ణకాలం తౌ వీరావన్యోన్యం నిశితైః శరైః 

._తతక్షతుర్మహాత్మానా రణకర్మవిశారదౌ, 61 

ప్ర, అ. మహాత్మానామహాత్ములు, రణకర్మవిశారదౌ౭యుద్దమునందు 

నేర్చు గలవారు అయిన, తౌ=ఆ, వీరౌ=వీరులు, సుదీర్షకాలమ్=చాల కాలము, 

అన్యోన్యమ్=పరస్పరము, నిశితైావాడియైన, శరై==బాణములచేత, తతక్షతుఖాచే 
క్కివేసిరి. 

తా. మహాత్ములు, యుద్ధములో నేర్పు కలవారు అయిన ఆ వీరులు 

వాడియైన బాణములచేత, చాల కాలము, ఒకరి నొకరు చెక్కివేసిరి. 61 

మూ. బభూవతుశాత్మజయే యత్తౌ భీమపరాక్రమౌ, 

తా శరౌమై స్తథాకీర్ణా నికృత్తకవచర్వణొ, 62 
స్పజన్తా రుధిరం చోష్టం జలం ప్రప్రవణాఏివ. 

ప్ర, అ. భిమపరాక్రమౌాభయంకరమైన పరాక్రమము గల వారిద్దరూ, 
ఆత్మజయే=తమ జయమునందు, యత్తౌ=ప్రయత్నవంతులు,  బభూవతుః=అ 

యిరి. శరౌఘైః=బాణసముదాయములచేత, తథా=అట్సు, ఆకీర్ణౌ=చిమ్మ బడిన, 

నికృత్తకవచధ్వజా=ఛేదించబడిన కవచములు, ధ్వజమూ గల, తౌ౭వారిద్దరు, 
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ఉష్టమ్=వేడియైన, రుధిరమ్=రక్తమును, సృజన్తా=విడచుచు, జలమ్=జలమును 

విడచుచున్న, ప్రస్రవణావివ=సెలయేళ్ళ వలె (లేదా ప్రస్రవణపర్వతములవలె) 
ఉండిరి. 

తా. భయంకరమైన పరాక్రమము గల వారిద్దరు ఎవరికి నారు తాము 

జయించవలె నని ప్రయత్నించుచుండిరి. ఆ విధముగా “బాణసముదాయములచేత 

వ్యాస్తులై, ఛేదించబడిన కవచములు, ధ్వజము గల వారిద్దరూ వేడియైన రక్తమును 

(సవించుచు, జలమును (సవించుచున్న ప్రస్రవణపర్వతములవలె (లేదా సెలయేళ్ల 

వలె) ఉండిరి. 62 

మూ. శరవర్షం తతో ఘోరం ముళ్చతోర్భీమనిఃస్వనమ్. 63 
 సాసారయోరివాకాశే నీలయోః కాలమేఫుయోః, 

తయోరథ మహాన్ కాలో వ్యతీయాద్యుధ్యమానయోః. 64 

నచతౌ యుద్ద వైముఖ్యం (శ్రమం చాప్యుపజగ్మతు:. 

ప్ర. అ. తతజాఅటు పిమ్మట, భీమనిఃస్వనమ్= =భయంకరమైన ధ్వని గల, 

ఘోరమ్=ఘోరమైన, శరవర్షమ్= బాణవర్షమును, ముఖ్యుతోః= విడచుచున్న, ఆకాశే= 

ఆకాశమునందు, సాసారయోః= ధారావర్షమును కురియుచున్న, నీలయోః= నల్లని, 

కాలమేఘయోరివ=ప్రలయకాల మేఘములువలె ఉన్న, యుధ్యమానయోః=యుద్దము 

చేయుచున్న, తయోః=వారిద్దరికీ, అథ=పీమ్మట, మహాన్=గొప్ప, కాలః=కాలము, 
వ్యతీయాత్=గడచిపోయెను. తౌ=వారు, _యుద్దవైముఖ్యమ్=యుద్దమునందు 
విముఖత్వమును గాన్నిశమం _చాపి=అలసటనుగాని, న ఉపజగ్మతుకాపాందలేదు. 

తా. అప్పుడు భయంకరమైన ధ్వని గల ఘోరమైన బాణవర్షమును 

విడచుచు, ధారావర్షమును కురియుచున్న ఆకాశమునందున్న నల్లని "ప్రలయ 

కాలమేఘములవలె “ఉన్న వారు ఆ విధముగా యుద్దము చేయుచుండగా 

చాల సమయము గడచిపోయెను. కాని వాళ్ళిద్దరూ "కూడ యుద్దమునందు 

వైముఖ్యమును గాని, అలసటను గాని పొందలేదు. "63, 64 

మూ. అస్ర్రాణ్యస్త్రవిదాం శేషా దర్శయన్నౌ పునః పునః, 65 

శరానుచ్చావచాకారానన్తరి క్లే బబన్హతు:. 

ప్ర అ, అస్త్రవిదామ్=అ స్త్ర, వేత్రలలో, శేషా శేష లైన వారిద్దరూ, 

పునః పునః=మాటిమాటిక్ అస్రాణీ=అస్త్రములను, దర్శయనౌ= =చూపుచున్నవారై, 

అన్తరిక్లే= =ఆకాశమునందు, ఉచ్చావచాన్= =లనేకభేదములు గల, శరాన్ =బాణములను, 

బబన్ధతుః=కట్టిరి. 

తౌ, అస్త్ర వేత్తల లో (శేష్టలైన వారిద్దరూ మాటిమాటికి అస్త్రములను 
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[పయోగించుచు, ఆకాశముమీద అనేక ఆకారములు గల బాణములను పంజరము 

వలి అల్లరి. 65 

మూ. వ్యపేతదోషమస్యన్లా లఘు చిత్రం చ సుష్ట చ, 66 

ఉభౌ తు తుములం ఘోరం చక్రతుర్నరరాక్షసా. 

ప్ర. అ. నరరాక్షసౌ=ఆ నరరాక్షసులు, ఉభౌ=ఇద్దరూ, వ్య పేతదోషమ= 

దోషములు లేకుండగా, లఘు= తేలికగాను, చిత్రం చాచిత్రముగాను, సుష్టు 
చాబాగుగాను, అస్యన్నా=(బాణముల్సు చిమ్ముచున్నవారై, తుములమ్=వ్యాకుల 
ముగాను, ఘోరమ్=ఘోరముగాను, చక్రతుః౭యుద్దము చేసిరి. 

తా. ఆ లక్ష్మణేంద్రజిత్తు లిద్దరు పొరపాటు పడకుండగా, 
తేలికగా, చిత్రముగా, బాగుగా బాణములను ప్రయోగించుచు వ్యాకులముగాను, 
ఘోరముగాను యుద్దము చేసిరి. 66 

మూ. తయోః ప్పథక్ పృథగ్ఫీమః శుశ్రువే తుములః స్వనః, 67 
స కమం జనయామాస నిర్హాత ఇవ దారుణః. 

ప్ర అ. తయోణావారిద్దరియొక్క, భీమ=భయంకరము, తుములః=వ్యాకు. 
లము అయిన, స్వనకాధ్వని, పృథక్ పృథక్=వేరువేరుగా, శుశ్రు వే=వినబడెను. సః= 

ధ్వని, దారుణణభయంకరమైన, నిర్దాతః ఇవ=ఉరుము వలె, కమ్సృమ=కంపమును, 
జనయామాస=పుట్టంచెను. 

తా ఆ ఇద్దరివల్ల జనించిన వ్యాకులమైన ధ్వని వేరు వేరుగా 

_ వినబడెను. అది దారుణమైన ఉరుము వలె కంపమును పుట్టించెను. 67 

మూ. తయోః స భ్రాజతే శబ్రస్తథా సమరయత్తయోః, 68 
సుఘోరయోర్నిఃస్వనతోర్గగనే మేఘయోరివ. 
ప్ర. అ. తథా=ఆ విధముగా, సమరయత్తయోజయుద్దమునందు 

ఆసక్తులైన, తయోః=వారియొక్క, సః శబ్రః= ఆ శబము, గగనే=ఆకాశమునందు, 
, _ యు లు ఇ నిఃస్వనతోఃాధ్వనిచేయుచున్న, సుఘోరయోజచాల ఘోరమైన, మేఘయోరివ=మే 

ఘముల ధ్వని వలె, భాజతే=ప్రకాశించెను. 

తా, యుద్ధమునందు ఆసక్తులైన వారి ఇద్దని ధ్వని, ఆకాశమునందు 
ఉరుముచున్న, చాల భయంకరములైన మేఘముల ధ్వని వలె ఉండెను. 68 

మూ, _ సువర్షపుజ్ఖైర్నారావైర్చృలవన్లా కృతవ్రణా 69 
- ప్రసుస్రువాతే రుధిరం కీర్తిమన్నా జయే ధృతౌ. 

ప్ర, అ. జయే=జయమునందు, ధృతౌ=నిశ్చయము కలవారు, కీర్తిమన్నౌ -క్రీ 
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ర్రిగలవారు, సువర్ణపుజ్ ఖైాబంగారు పొన్నులు గల, నారాచై=నారాచబాణముల చేత, 

కృత వ్రణౌ= =చేయబడిన గాయములు గలవారు, బలవనౌ= బలవంతులూ అయిన 

ఆ ఇద్దరూ, రుధిరమ్= రక్తమును, ప్రసుస్రువాతే=స్రవించిరి. 

తా, కీర్తిమంతులు, జయము సంపొదింపవలె నను పట్టుదల గలవారు, 

మహాబలవంతులు అయిన వారిద్దరూ బంగారుపొన్నులు గల సారావములచేత 

గాయములు ఏర్పడగా రక్తమును (సవించిరి. 69 

మూ. తే గాత్రయోర్నిపతితా రుక్మపుజ్ఞాః శరా యుధి, 70 
అ a) అస్పర్టిగ్హా విని ప్పేతుర్వివిశుర్రరణీతలమ్. 

ప్ర. అ. యుధిజయయుద్దమునందు, గాత్రయోః=దేహములమీద, సతితాః= 

పడిన, రుక్కపుజ్బాః=బంగారు పొన్నులు గల, లే శరాః=ఆ బాణములు, 

అసృర్టిగ్దాణరక్తముచేత పూయబడినవైైవిని ప్పేతుః=బైటకువచ్చినవి.  ధరణీతలమ్= 
భూమిని, వివిశుః= ప్రవేశించినవి. 

తౌ. యుద్దమునందు వారి దేహములమీద పడిన, బంగారు 

వొన్నులు గల ఆ బాణములు రక్తముచేత పూయబడినవై బైటకు వచ్చి నేలలో 

(పవేశించినవి. 70 

మూ. అన్యే సునిశితైః శసిత్రెరాకాశే సంజఘట్టిరే, 71 
బభఇశ్చిచ్చిదు శవ తయోర్పాణాః సహస్రశః. 

ప్ర అ. తయోః=వారియొక్క, అన్యే బాణాః=మురి కొన్ని బాణములు, 

సునిశిత్రై=చాలొ వాడియైన, శస్వైజా ఆయుధములతో, ఆకొ శే=ఆకాశము 

నందు, సంజఘట్టి రే= =డీకొనెను. సహస్రశః= =వేలకొలది, బభఇబ్టః=విరిచి వ సినవి, 

చిచ్చిదుశ్చ= =ఛేదించీనవి. 

తా, చొరిద్దరు ప్రయోగించిన కొన్ని బాణములు ఆకాశమునందు 

వాడియైన ఆయుధములతో డీకొని వాటిని వేలకొలది ముక్కలుగా విరచివేసె 

మూ. స బభూవ రణే ఘోరస్తయోర్పాణమయశ్చయః, 72 

అగ్నిభ్యామివ దీప్తాభ్యాం సత్రే కుశమయశ్చయః. 

ప్ర. అ. రణే= =యుద్దమునందు, తయోఃవారియొక్క, ఘోరః=భయంకర 

మైన, బాణమయజాబాణవికారమైన, చయః=సముదాయము, సృత్రేజయజ్ఞమునందు, 

దీప్తాభ్యామ్= మండుచున్న, అగ్నిభ్యామ్= అగ్నులవలన, కుశమయఃాదర్భలవికారమైన, 

చయః ఇవాసముదాయమువలి, బభూవ=ఆయెను. 

తా. యుద్దమునందు (పోగుపడిన వారి బాణముల సముదాయము 
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యజ్ఞమునందు రెండు అగ్నులవలన ఏర్పడిన కుశసముదాయము వలె ఉండెను. 
(యజ్ఞములో అగ్నుల (ప్రక్క దర్భలు ప్రోగులుగా పడి ఉన్నట్లు వారి బాణములు 
ప్రోగులుగా పడియుండె నని భావము). 72 

మూ తయోః కృతవణా దేహౌ శుశుభాతే మహాత్మనోః 73 

సుపుష్పావివ నిష్పత్రౌ వనే కింశుకశాల్మ లీ. 

ప. అ. తయోః మహాత్మనోః=ఆ మహాత్ములయొక్క, కృతవణౌ=చేయబ 

డిన గాయములు గల, దేహౌ=దేహములు, వనే=వనమునందు, సుపుష్సైౌజమంచి 

పుష్పములు గల, నిష్పత్రా=ఆకులు లేని, కింశుకశాల్మలీ ఇవ=కింశుక శాల్మలీవృ 

క్షములవలె, శుశుభాతే=ప్రకాశించినవి. 

తా. గాయములతో ఆ మహాత్ముల దేహములు బాగా పుష్పించి, 
ఆకులు లేని మోదుగచెట్టు, బూరుగచెట్టు వలె ప్రకాశించెను. 73 

మూ. చక్రతుస్తుములం ఘోరం సంనిపాతం ముహుర్ముహుః, 74 
ఇన్హ్రజిల్లక్త శ్రైకొ ఖెవ పరస్పరజయై షణ. 

ప్ర. అ. ఇన్హ్రజిత్=ఇంద్రజిత్తు, లక్ష్మణశ్చెవాలక్ష్మణుడూ, పరస్పరజయై 
షిణొ=ఒండొరుల జయమును కోరుచున్నవారె, " ముహుర్ము హుః=మాటిమాటికి, 

| 4] ££ కై 

_తుములమ్ావ్యాకులమైన, ఘోరమ్=భయంకరమైన, సంనిపాతమ్=యుద్రమును, 
. చక్రతుకాచేసిరి, 

ఠా. ఇంద్రజిత్తు, లక్ష్మణుడూ కూడ ఒకరినొకరు జయించవలె నను 
కోరికతో మాటిమాటికి వ్యాకులమైన, భయంకరమైన యుద్దము చేసిరి. 74 

మూ. లక్ష్మణో రావణిం యుద్దే రావణిశ్సాపి లక్ష్మణమ్, 75 

అన్యోన్యం తానభిఘ్నున్నౌ న (శమం ప్రతిపద్యతామ్. 

ప్ర. అ. యుద్ధాయుద్దమునందు, లక్ష్మణఃాలక్ష శైుడు, రావణిమ్=ఇం 

ద్రబిత్తును, రావణిశ్చా పి=ఇంద్రజిత్తు, లక్ష శ్రైగొం చాపి=లక్ష్మణునీ, తౌ=వారు, 

అన్యోన్యమాపరస్పరము, అభిఘ్నన్నా=కొ ట్టుచున్నవార్రై, శమమ్=అలసటను, న 

(ప్రతిపద్యతామ్=పొంద లేదు. 
చా 

తా... _ యుద్దమునందు లక్ష్మణుడు ఇంద్రజిత్తును, ఇంద్రజిత్తు 

లక్ష్మణునీ, ఈ. విధముగా ఇద్దరూ పరస్పరమూ. కొట్టుకొనుచు, అలసట 

చెందలేదు. (| - వ (7 

మూ. బాణజాలైః శరీర స్టైరవగా డైస్తర స్వినౌ, 6 

శుశుభాతే మహావీర్యౌ ప్రరూఢావివ పర్వతౌ. 
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ప్ర. అ. మహావీర్యౌ=గొప్ప పరాక్రమము గల, తర స్వినౌ=వేగవంతు లైన 

వారిద్దరూ, అవగాడైః= =లోతుగా దిగిన, శరీరసైః =శరీరములందున్న, బాణజాలైఃబా 

ఇసముదాయములవచేత, (ప్రరూఢా= మొక్కలు బన, పర్వతౌ ఇవ= పర్వతములు 

వలె, శుశుభాతే= =ప్రకాశించిరి. 

తా. గొప్ప పరాక్రమము, వేగము గల ఆ లక్ష్మణేంద్రజిత్తులు 

దేహములలో లోతుగా దిగి నిలచి ఉన్న బాణములతో మొక్కలు మొలచిన 

పర్వతముల వలె (ప్రకాశించిరి. 76 

మూ. తతో రుధిరసిక్తాని సంవృతాని శరైర్భృశమ్, 77 
బభాజుః సర్వగాత్రాణి జ్వలన్త ఇవ పావకాః, 

ప్ర. అ. తతః=అటుపిమ్మట, రుధిర సికాని=రక్షముచేత తడపబడినవి, 

శరైః=బాణములచేత, సంవృతాని= కప్పబడనవి అయిన, సర్వగాత్రాణీ=అన్ని అవ 

యవములు, జ్వలన్త=మండుచున్న, పావకాః ఇవ=అగ్నులు వలె, భృశమ్ =మిక్కిలి, 

బభాజుః=ప్రకాశించినవి. 

తా. అప్పుడు రక్తముచేత తడిసి, బాణములచేత కప్పబడిన వారి అన్ని 

అవయవములు మండుచున్న అగ్నుల వలే (పకాశించినవి. 77 

మూ. తయోరథ మహాన్ కాలో వ్యతీయాద్యుధ్యమానయోః, 78 
నచ తా యుద్ద వైముఖ్యం శ్రమం చాప్యభిజగ్మతుః, 

ప్ర అ. తా. 54వ శోకము చూడుడు. 78 

మూ. అథ సమరపరిశ్రమం నిహన్తుం 

సమరముఖిష్వజితస్య లక్ష్మణస్య, 

(ప్రియ హితముపపాదయన్మ హాత్మా 

సవమురముయే పిత్య విభిషణో౭_వత ఫ్రై. 70 

ఇత్యార్తే శ్రీమద్రామాయణే ఆదికావ్యే 

యుద్దకాజ్జే అష్టాశీతితమః సర్గః, 

ప్ర అ. అథ=అటు పిమ్మట, మహాత్మా=మ హాత్ము డైన, విభిషణః=వి 

భీషణుడు, సమరముఖేషు=యుద్దా గ్రస్తానములయందు, అజితస్య=జయించబడని, 

లక్ష్మ ణస్య=లక్ష | ణునియొక్క, సమరపరిశమమ్=యుద్ర్దపరి శ్రమను, నిహనుమ్=తొ 
య యి య అవ 

లగించుటకు, (ప్రియ హితమ్షాపియమును, హితమును, ఉపపాదయన్=కర్సించుచు, 
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 సమరమ్=యుద్దమును, ఉపేత్య=పొంది, అవత స్టే=నిలచెను. 

తౌ, అప్పుడు మహాత్ముడైన విభీషణుడు, యుద్దరంగమునందు 
పరాజయము ఎరుగని లక్ష్మణుని యుద్దపరి.శమను తొలగించుటకై, ఆతనికి 

(పియమును, హితమును చేకూర్చుచు, యుద్దరంగమును చేరి ఉండెను. 79 

“బాలానందిని" అను ఢ్రీమద్రామాయణాంధ వ్యాఖ్యానమునందు 
యుద్దకొండలో ఎనుబదిఎనిమిదవ నధ్గ నమాస్తము. 



అథ ఏకోననవతితమః సర్గః 

[విభీషణుడు రాక్షసులను వధించుచు వానరనాయకులను (పోత్స పొంచుట 

ఇందజిత్తు సారథిని లక్ష్మణుడు చంపివేయుట. వానరులు రథాళ్ళములను 

చంవీవేయుట./ 

మూ. యుధ్యమానౌ తతో దృష్ట్వా ప్రసక్త్షా నరరాక్షసా, 
ప్రభిన్నావివ మాతజ్లా సరస్పరజయ్రైషిణా. 1 

తయోర్యుద్దం [ద్రష్టుకామో వరచాపధరో బలీ, 

శూరః స రావణభ్రాతా తస్థా సంగ్రామమూర్తని. 2 

ప్ర. అ. తతాఅటుపిమ్మట, వరచాపధరణాశ్రేష్ణ మైన ధనస్సును 
ధరించిన, బలీ=బలవంతుడూ, శూరజశూరుడూ ఐన, సః రావణభాతా=ఆ 

విభీషణుడు, ప్రసక్తా=ఏకా[గచిత్తులూ, యుధ్యమానౌ=యుద్దముచేయు చున్నవారూ, 

'ప్రభిన్నెాాషమదము స్రవించుచున్న, మాతజ్లౌ ఇవాఏనుగుల వలె, పరస్తరజయై 

షిణౌ=పరస్సరమూ జయమును కోరుచున్న, నరరాక్షసా=ఆ నరరాక్షసులను, 

దృష్టా =చూచి, తయోః=వారియొక్క, యుద్ధమ్ =యుద్ధమును, (ద్రష్టుకామః=చూ 

డక్ "రిక గలవాడై, సంగ్రామమూర్దని=యుద్ధ రంగముయుక్క అగ్రభాగమునందు, 

తస్టా=నిలబ డెను. 

తా. ఏకాగచిత్తు లైన ఆ లక్ష్మణఇంద్రజిత్తులు మదించిన ఏనుగులు 

వలె ఒకరిపై ఒకరు జయమును కోరుచు యుద్దము చేయుచుండగా, చూచి 
శ్రేష్టమైన ధనస్సును ధరించిన బలవంతుడూ, శూరుడూ ఐన విభీషణుడు ఆ 
యుద్ధమును ఇంకనూ చూడవలెనను కోరికతో రణరంగాగ్రభాగమున నిలబడెను. 

మూ. తతో విస్సారయామాస మహద్దనురవ స్థితః, 

ఉత్ససర్ష చ తీక్స్ణాగ్రాన్ రాకసేషు మహాశరాన్. 3 
జ ఓ ర్ 

ప్ర. అ. తఈ=అటుపీమ్మట, అవస్టీతనిలచినవాడై, మహత్ =గొప్ప 
దైన, ధనుః=ధనస్సును, విస్పారయామాస=చరచెను. రాక్ష సేషు=రాక్షసులయందు, 

తీక్ణా(గాన్ =వాడియైన అ(గ్రభాగములు కల, మహాశరాన్ =గొప్ప బాణములను, 

ఉత్ససర్హ్ద చ=విడచెను కూడ. 

తొ. అతడట్లు నిలిచి గొప్ప ధనుస్సును చరచి, వాడియైన కొనలు 
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గల (శ్రేష్టములైన బాణములను రాక్షసులపై ప్రయోగించెను. 3 
cn లి మా 

మూ. తే శరాః 2ిఖిసంస్పర్శ్భా నిపతన్తస్సమా హితాః, 

రాక్షసాన్ దారయామాసుర్వజ్రా ఇవ నుహాగిరీన్. ద్వే 

ప్ర అ. సమాహితాఃకలసినవై, నిపతన్తఃపడుచున్న, శిఖిసంస్సర్శ్మాఃా 

అగ్నిస్సర్శ వంటి స్పర్శ గల, తే=శరాః=ఆ బాణములు, వజాఃవజములు, 

మహాగిరీన్ ఇవామహాపర్వతములను వలె, రాక్షసాన్ =రాక్షసులను, దారయా 

మాసుః=చీల్చివే సినవి. 

తా. కలిసి పడుచున్న అగ్నిస్సర్శవంటి స్పర్శ గల ఆ బాణములు 

వజ్రములు మహాపర్వతములను _ చీల్చినట్టు రాక్షసులను చీల్చి వేసినవి. 4 

మూ. విభీషణస్యానుచరాస్తే పి శూలా సిపట్టిశెః 

చిచ్చిదుః సమరే వీరాన్ రాక్షసాన్ రాక్షసోత్తమాః 5 

ప్ర. అ. విభీషణస్య=విభీషణునియొక్క, అనుచరాణాఅనుచరులైన, తేాఆ, 

రాక్షసోత్తమాః అసీ=రాక్షస్యశ్రేష్టులు కూడా, సమ రే=యుద్దమునందు, వీరాన్ = 

వీరులైన, రాక్షసాన్ =రాక్షసులను, శూలా సీపట్టిశె=శూలములచేత, ఖడ్గములచేత, 
పట్టిశములచేత, చిచ్చిదుః=ఇదించిరి. 

తా. విభీషణుని అనుచరులైన ఆ రాక్ష స్మశేష్టులు కూడా యుద్దమునందు 

శూలములచేత, ఖడ్గములచేత, పట్టిశములచేత వీరులైన రాక్షసులను ఛేదించిరి.5 

మూ. రాక్షసైస్తెః పరివృతః స తదా తు విభీషణః, 

బభౌ మధ్యే ప్రధృష్టానామ కలభానామివ ద్విపః, 6 

ప్ర. అ. తదా=అప్పుడు, తె=ఆ, రాక్ష సైః=రాక్షసులతో, పరివృతః= 

కూడిన, సః విభీషణణాఆ విభీషణుడు, 'ప్రధృష్టానామ్= ధైర్యముతో నున్న, 

కలభానామ్=ఏనుగు గున్నలయొక్క, మధ్యే=మధ్యయందు, ద్విపః ఇవాఏనుగు 

వలె, బభౌాప్రకాశించెను. 

తౌ అప్పుడు తన అమాత్యులైన ఆ రాక్షసులతో కూడిన విభీషణుడు 

ధైర్యము గల ఏనుగు గున్నల మధ్య నున్న ఏనుగు వలె ప్రకాశించెను. 6 

మూ. తతస్పంచోదమానో వై హరీన్ రక్షోవధపియాన్, 
' ఉవాచ వచనం కాలే కాలజ్ో రక్షసాం వరః. . 7 

ప్ర అ. తతః=అటు పిమ్మట, కాలజః=తగిన కాలము నెరిగిన, 
| ca 

రక్షసాం వరణారాక్షసులలో |శేష్ణు డైన విభీషణుడు, కాలే=-ఆ సమయమునందు, 
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అ ళు 9 

రక్టోవధ పియాన్ =రాక్టసులను చంపుట [పియముగొ గల, హూర్రీన్=వానరులను, 

సంవోదమానజాపేరేపించుచూ, వచనమ్=వచనమును, ఉవాచ చె=పలికెను. 

తా. అప్పుడు తగిన కాలము. నెరిగిన రాక్షస శ్రేష్టు డైన విభ
ీషణుడు 

అది తగిన సమయమని గుర్తించి రాక్షసులను చంపుట యందు ఆసక్తి కల 

ఆ వానరులను ప్రోత్సహించుచూ ఇట్లు పలికెను. 7 

అప్ జ్య జో డి 

మూ. ఏకో౭_యం రాక్ష ఎన్హ్రున్య పరాయణమవ స్టిత్ర, 

ఏతచ్చేషం బలం తస్య క్రిం తిష్టత హరీశ్వర్యా, § 

ప. అ హరీశ్వరాణావానరనాయకులారా ! అయమ్=ఇతడు, 

ఏకః=ఒక్కడే, రాక్ష సేన్హ్రస్య-రావణునియొక్క, పరాయణమ్=గత్రిగా, అవస్ధతఃా=ఉి 

న్నాడు. తస్య=వానియొక్క, బలమ్=బలము, ఏతచ్చేషమ్=ఇశ్రడే శేషముగా కలది. 

కమ్ =ఎందువలన, తిష్టత=నిలబడెదరు? 

ఓ 1! వానరనాయకులారా ! ఇక రావణునక్షు ఇతడొక్కడే గతి. 
తా. 

ఆతని బలములో మిగిలినది ఇతడే. ఎందుకు ఊరక నిలబడెదరు? న 

లు వావ్ వీ 

మూ. అస్మింశ్చ నిహతే పాప రాక్షస రణమూరని, 

రావణం వర్ల్ణయిత్వొ తు శేషమస్య బలం హతము 9 

శ అ. రణమూర్హనిరణాగమునందు, పాేపే=పాపాత్ము డైన, 

అస్నిన్=ఈ, రాక్ష సేరాక్షసుడు, నిహతేశచంపబడినవాడగుచుండగా, రావణమ్= 
ఏీనియొక్క, శేషమ్=మిగిలిన, బలమ్= సైన్యము, 

ఈ రణాగ్రమునందు పొపాత్ముడైన ఈ రాక్షసుణీ చంపివేసినచో 
౯3 తౌ. 

న్ 

ముం౦ంతొ చంపబడిన క్సే, ౦ 

౧ రావణుడు తప్ప మిగిలిన సైన్య 

మూ. పఫహస్తో నిహతో వీరో నికుమృశ్చ మహాబల, 
కశ న కంమృకర్ణశ్చ కుమ్భృశ్చ ధూల నిశాచరః, 10 

జమ్బువూలీ మహామాలీ తీక్ణవేగో ౬ శనిప్రభ్య, 

సుప్తఘ్నో యజ్ఞకోపశ్చ వజదంష్ట్రశ్చ రాక్షసః, i 

"_ సంహాదీ వికటో ౭_రిఘ్నస్తపనో మంద ఏవ చ, 
| ప్రఫౌసః ప్రఘసశ్చెవ ప్రజజ్ఞో జజ్జ ఏవ చ, 12 

అగ్ని కేతుశ్చ దుర్షర్షో రశ్మి కేతుశ్చ వీర్యవాన్, 

విద్యుజ్జిహ్వో ద్విజిహ్వశ్చ సూర్యశక్రుశ్చ రాక్షసః 13 

1 
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అకమ్బ్పనః సుపార్శ్వశ్చ చక్రమాలీ చ రాక్షసః, 

కమ్సనః సత్త్వవన్తా తౌ దెవాన్తకనరాన్తకా. 14 

ప్ర. అ. ప్రహస్తణప్రహస్తుడు, నిహతజాచంపబడినాడు. వీరణావీరుడైన, 
నికుమృశ్చానికుంభుడూ, మహాబలః=గొప్ప బలము కల, కుమ్ఫక్టర్ణశ్చ=కుంభక 

ర్హుడూ, కుమ్ఫృశ్చాకుంభుడూ, ధూూమాక్షఃకధూ(మాక్షు డను, నిశాచరఃణరాక్ష 

సుడూ, జమ్బుమారీ=జంబుమారి, మహామాలీ=మహామాలి, తీక్షణ వేగణాతీక్ష్ణమైన 
వేగము గల, అశనిప్రభః=అశనిప్రభుడూ, _సుప్తఘ్నః=సుప్రఘ్నుడు యజ్ఞకో 

పశ్చ=యజ్ఞకోపుడూ, వ(జదంష్ట్ర:=వజదంస్ట్రు డను రాక్షసూరాక్షసుడూ, 
సంహాదీ=సంప్రదీ, అరిఘ్నః=శతువులను సంహరించు, వికటకావికటుడూ, 

తపనణ=తపనుడూ, మందః ఏవ చ=మందుడూ, ప్రఘాసఃణప్రఘాసుడూ, ప్రఘస 

శ్చెవాప్రఘసుడూ, ప్రజజ్ఞఃాప్రజంఘుడూ, జజ్ఞః ఏవ చ=జంఘుడూ, దుర్హర్షఃణాఎ 

దీరెంప శక్యము కాని, అగ్నికేతుశ్చ=లఅగ్ని కేతువూ, వీర్యవాన్ =పరాక్రమవంతు డైన, 
రశ్మి కేతుశ్చ=రగ్మి కేతువూ, విద్యుజ్జిహ్యఃవిద్యుజ్జిహ్వాడూ, ద్విజిహ్యః=ద్విజిహ్వుడు, 
సూర్యశత్రుః=౭సూర్యశతు వను, రాక్షసశ్చ=రాక్షసుడూ, అకమృనకాఅకంపనుడూ, 

సుపార్శ్వశ్చ=సుపార్ముడూ, చక్రమాలీ=చక్రమాలి అను, రాక్షసశ్చారాక్షసుడూ, 
కమ్సనః=కంపనుడూ, సత్త గ్రవన్తైబలము గల్ల, దేవాన్లకనరాన్తకౌ=దేవాంతక 

నరాంతకులూ (నిహతాః=చంపబడినారు.) 

తౌ, 'ప్రహస్తుడూ, వీరుడైన నికుంభుడూ, మహాబలశాలియైన 

కుంభకర్ణుడూ, కుంభుడూ, ధ్మూమాక్సుడూ, జంబుమాలి, మహామాలి, తీవ్రమైన 
వేగము కల అశనిప్రభుడూ, సుప్రఘ్నుడూ, యజ్ఞకోపుడూ, వజదంసష్ట్రుడూ, 
సంహాది, శత్రుసంహారకుడైన వికటుడూ, తపనుడూ, మందుడూ, ప్రఘాస-ప్రఘస- 
(పజంఘ-జంఘులూ, ఎదిరింప శక్యము కాని అగ్నికేతువూ, పరాక్రమవంతుడైన 

రశ్మి కేతువూ, విద్యుజ్జిహ్య-ద్విజిహ్య-సూర్యశత్రు-అకంపన- సుపార్శ్వ-చ|క్రమాలి- 
కంపనులూ, బలశాలులైన దేవాంతక-నరాంతకులూ చంపబడినారు. 10-14 

మూ. _ఏతాన్నిహత్యాతిబలాన్ బహూన్ రాక్షససత్తమాన్, 

బాహుభ్యాం సాగరం తీరా S లజ్జ తాం గోప్పదం లఘు. 15 

స్నో 

ప్ర. అ. అతిబలాన్ =మిక్కీలి బలము గల, ఏతాన్ =ఈ, బహూన్ =అనేకులైన, 

రాక్షససత్తమాన్ =రాక్షసశేష్టులను, నిహత్య=చంపి, బాహుభ్యామాబాహువులచేత, 
సాగరమ్=సముద్రమును, _తీర్త్వా=దాటి,లఘు=చిన్నదైన, గోష్పదమ్ాగోప్పుదము 
(ఎద్దు అడుగు వేయగా ఏర్పడిన గుంటు, లజ్ఞ్యతామ్=దాటబడుగాక. 

తా. మీరు గొప్ప బలము గల ఇంతమంది రాక్షసవీరులను 
చంపివేసినారు. బాహువులతో సముద్రము _ దాటినారు. ఇంక మిగిలిన ఈ 
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చిన్న గోష్పదమును దాటి వేయుడు. 15 

మూ. ఏతావదేన శేషం వో జేతవ్యమిహ వానరాః, 

హతాస్ప్సర్వే సమాగమ్య రాక్షసా బలదర్చితాః: _. 16 

ప్ర. అ. వానరాః=వానరులారా ! వజామీకు, ఇహాఇక్కడ, జేతవ్యమ్= 

జయించదగినది, ఏతావదేవ=ఇంతమాత్రమే, శేషమ్ =మిగిలినది. బలదర్పితాః=బ' 

లముచేత గర్వించిన, సర్వే=సమస్త మైన, రాకసాా=రాక సులు, సమాగమ్య=వచ్చి, 
దయా ట్ (38 

హతొాః=చంపబడినారు. 

“తా, ఓ ! వానరులారా ! మీకు ఇక్కడ  జయించవల సినది 

ఇంతమాత్రమే మిగిలినది. బలము చేత గర్వించి వచ్చిన రాక్షసుల నందరినీ 

చంపివేసినారు. 16 

మూ. అయుక్తం నిధనం కర్తుం పుత్రస్య జనితుర్మమ, 

ఘృణామపాస్య రామార్టే నిహన్యాం భ్రాతురాత్మజమ్. 17 

ప్ర. అ. జనితుః=తండ్రినైన, మమ=నాకు, పుత్రస్య=పుత్రునియొక్క, 

నిధనమ్=వధను, కర్తుమ్=చేయుటకొరకు, అయుక్తమ్=యుక్తముకాదు. రామార్టే= 

రామునికొరక్రె, ఘృణామ్=జాలిని, అపాస్య=విడచి, (భాతుణాసోదరునియొక్క, 

ఆత్మజమ్=కుమారుళ్లి, నిహన్యామ్=చం పెదను. 

తా. తండ్రినైన నేను పుత్రుణ్ణి చంపుట యుక్తము కాదు. అయిననూ, 

జాలి విడచి రాముని నిమిత్తమై నా సోదరుని కుమారుణ్ణి చంపెదను. 17 

మూ. హన్తుకామస్య మే బాష్పం చక్టుశ్చెవ నిరుధ్యతి, 
లో ర్ూ 

తమేవైష మహాబాహుర్తక్ష ణః శమయిష్యతి. 18 

వానరా ఘ్నత సంభూయ భృత్యానస్య సమీపగార్. 

ral 

ప్ర అ. హన్తుకామస్య=చంపుటకు ఇచ్చ గల, మే=నాయొక్క, 

చక్షుః=న్నేతమును, బాష్పమ్=కన్నీరు, నిరుధ్యతి=అడ్డుకొనుచున్నది. మహాబాహుః= 

గొప్పు బాహువులు గల, ఏషః=ఈ, లక్ష్మణః ఏవ=లక్ష్మణుడే, తమ్=వానిని, 

శమయిష్యతి=శాంతింపజేయగలడు. వానరాః=ఓ ! వానరులారా ! సంభూయా= 
కలిసి, అస్య=వీనియొక్క, సమీపగాన్ =సమీపమునందున్న, భృత్యాన్ =భృత్యులను, 
ఘ్నత=చంపుడు. 

తా. నేను ఇతనిని చంపవలెనని అనుకొనుచున్నను, నా నేత్రమును 

కన్నీరు కప్పివేయుచున్నది. వీనిని మహాబాహువైన లక్ష ్యణుడే శాంతింపచేయగలడు. 

వానరులారా ! మీరందరూ కలిసి ఈతని సమీపమునందున్న అనుచరులను 
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చంపివేయుడు. 18 

మూ. ఇతి తేనాతియశసా రాక్ష సేనాభిచోదితాః, 19 

వానరేన్లా జహ్చాషిరే లాజ్లూలాని చ వివ్యధుః 

ప్ర. అ. ఇతిా-ఈ విధముగా, అతియశసా=గొప్ప కీర్తి కల, తేనాఆ, 

రాక్ష సేన=రాక్షసునిచేత, అభిచోదితాఃకపేరేపింపబడిన, వానరేన్తాః=వానరనాయ 
ఓ 

కులు, జహృషిరే=సంతో షించిరి. లాజూలాని=తోకలను, వివ్యధుః చైగట్టగా 

కదల్సిరి. 

తాం గొప్పు కీర్తి కల ఆ విభీషణు డట్లు (పేరేపించగా వానరులు 

సంతోషించుచూ తోకలు గట్టిగా విదిపిరి. 19 

మూ. తతస్తు క పిశారూలాః నేడన్తశ్వ పునః పునః, ౨౦ 

ముముచుర్వివిధాన్ నాదాన్ మేఘాన్ ద్ఫే ష్వేవ బర్లి బరిణః. 

ప్ర. అ. తతః=అటు పిమ్మట, క పిశార్దూలాణావానర శేష్టులు, పునః పునః= 

మాటి మాటికి, స్వ్వైడన్తఃాధ్వనిచేయుచు, మేఘాన్ = మేఘములను, దృష్ట్రాా=చూచి, 

బర్గిణః ఇవానెమళ్ళు వలె, వివిధాన్=అ అనేకవిధములైన, నాదాన్= =ధ్యనులను, 

ముముచుః=విడచిరి. 

తొ. పిమ్మట ఆ వానర శ్రేష్టులు మాటిమాటికి సింహనాదములు 

చేయుచు, మేఘములను చూచిన నెమళ్ళవలి అనేకవిధములైన ధ్వనులను 
చేసిరి. 20 

మూ. జామ్బవానపి తై తః సర్వః సయూ థ్యిరభిసంవృతః, 21 

తేఒశ్మభిస్తా డయామోసుర్నలైర నె శ్రే రాక్ష సొన్. 

ప్ర అ. సర్వళాసమస్త మైన, తై=ఆ, సయూ థ్యైసమానయూథమునకు 
చెందినవారితో, అభిసంవృతః=కూడిన, _జామృవానపి౭జౌంబవంతుడూ,  తే=ఆ 
వానరులూ, రాక్షసాన్ =రాక్షసులను, అశ్మభిః=రాళ్లతోనూ, నఖైః= గీళ్లతోనూ, 

దనైశ్చాదంతములతోనూ, తాడయామాసుః=కొట్టిరి. 

తా. తన సైన్యమునకు చెందిన అందరితోనూ కూడిన జాంబవంతుడూ, 
ఆ వానరులూ రాక్షసులను శిలలతోనూ, గోళ్లతోనూ, దంతములతోనూ పీడించిరి. 

మూ. _ నిఘ్నన్తవృక్షాధిపతిం రాక్షసాస్తే మహాబలాః, 22 
పరివవ్రర్భయం త్యక్సా( తమనేకవిధాయుధాః. 

ప్ర అ. మహాబలాః=గొప్ప బలముకల, తే రాక్షనాః=ఆ రాక్షసులు, అనేక 

. విధాయుధాః= అనేకవిధము లైన ఆయుధములు కలవారై, నిఘ్నన్తమ్= =తమను 
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కొట్టుచున్న, తం బుక్షాధిపతిమ్=ఆ జాంబవంతుళ్ల, భయమ్=భయమును, 

త్యక్తాావిడచి, పరివవుఃాచుట్టుముట్రిరి. 
జాలి, 6౬ ఉం 

తా. గొప్ప బలము కల ఆ రాక్షసులు భయము విడచి, అనేక 

విధములైన ఆయుధములు ధరించి, తమను కొట్లు చున్న ఆ జాంబవంతుని 

చుటుముటిరి. 22 
మూ 6కు 

మూ. శరైః పరశుభిస్తీక్2ైః పట్టిశైర్యష్టితోమ ర, 23 
ml 

జామృవన్తం మృధే జఘ్ముర్నిఘ్నన్తం రాక్షసీం చమూమ్. 

ప్ర అ. మృధే=యుద్దమునందు, రాక్ష సీమ్=రాక్షసుల సంబంధ 

మైన, చమూర్=ేనను, నిఘ్నన్నమీ=చంపుచున్న, జామ్బవన్త మ్=జాంబవంతుళ్లి, 

శరైః=బాణములచేత, తీక్ణైాతీక్సిణములయిన, పరశుభిః=గం డ్రగొడ్డళ్లచేత, పట్టి శై 

పట్టిశములచేత, యష్టితోమ రైః=కర్రలచేతా, తోమరములచేతా, జఘ్నుఃాకొట్టిరి. 

తా. యుదమునందు రాక్షస సేనను చంపుచున్న ఆ జాంబవంతుళ్లో 
ధి లి 5) 

బాణములతోను, వాడియైన గండ్రగొడ్డళ్లతోను, పట్టిశములతోనూ, కర్రలతోనూ, 

తోమరములతోనూ కొట్టిరి. 23 

మూ. స సంప్రహారస్తుములః సంజజ్జ్టే కపిరక్షసామ్, 24 

దేవాసురాణాం క్రుద్దానాం యథా భీమో మహాస్వన:. 

ప్ర. అ. కపిరక్షసామ్=వానరులకూ, రాక్షసులకూ, సః=ఆ, తుములః= 

వ్యాకులమూ, మహాస్వనజగొప్పు ధ్వని కలదీ, భీమః=భయంకరమూ - అయిన, 

సణాఆ, సంప్రహారణయుద్దము, క్రుద్దానాం=కో పించిన, దేవాసురాణాం యథా= 

దేవాసురులకు వలె, సంజజ్జే=జరిగెను. 

తా. ఆ వానరులకూ రాక్షసులకూ కోపించిన దేవాసురులకు వలె 

వ్యాకులమూ, భయంకరమూ, గొప్ప ధ్వని కలదీ అయిన యుద్దము జరిగెను. 

మూ. హనూమానపి సంక్రుద్దః సానుముత్సాట్య పర్వతాత్ , 25 

స లక గాం స్వయం పృషాదవరోప్య మహామనాః, 
ల అ 

రక్షసాం కదనం చక్రే సమాసాద్య సహస్రశః. 26 

ప్ర. అ. మహామనాఃగొప్ప మనస్సు గల, సః హనూమానపీ=ఆ 

హనుమంతుడు కూడా, సంక్రుద్దః=క్ో పించినవాడై, లక్ష్మణమ్ =లక్ష్మణుళ్లో, 

_స్వయమి=స్వయముగా, పృష్టాత్ =వీపునుండి, అవరోప్య=దింపి, పర్వతాత్ =పర్వత 

మునుండి, సానుమ్=చరియను, ఉత్సాట్య= పెకలించి, సమాసాద్య=(రాక్షసులను) 

చేరి, సహ(స్రశ=చేలకొలది, రక్షసామ్=రాక్షసులయొక్క, కదనమ్=నాశనమును, 
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చశకే=చేసెను. 

తౌ, ధైర్యవంతు డైన ఆ హనుమంతుడు కూడా కోపించి, లక్ష్మణుణ్ణి 

తన వీపునుండి (క్రిందకు దింపి, పర్వతమునుండి పెద్ద శిలను పెకలించి, 
వేలకొలది రాక్షసుల సంహారము చేసెను. 25, 26, 

మూ. స దత్తా తుములం యుద్దం పితవ్వస్వేనిజిత్ బరీ, 
అవి య గి (| లీప్ 

లక్ష్మణం పరవిరఘ్నః పునరేవాభ్యధావత. 27 

ప్ర. అ. బలీ=బలవంతుడు, పరవీరఘ్నః=శత్రువీరులను చంపువాడు అయిన, 
సః ఇన్సుజిత్ =ఆ ఇంద్రజిత్తు, పితృవ్యస్య=పినతండ్రికి, తుములమ్=వ్యాకుల మైన, 
యుద్ధమ్=యుద్దమును, దత్తా ఇచ్చి, పునరేవ=మరల, లక్ష ్మణమ్=లక్ష్మ ణుల్ణి, 

అభ్యధావత్=ఎదురుగా పరుగెత్తేను. 

తొ. బలవంతుడూ, శృతువిరులను సంహరించువాడు అయిన ఇంద్రజిత్తు 

పినతండ్రితో వ్యాకులమైన యుద్ధముచేసి మరల లక్ష్మణుని మీదికి శీఘ్రముగా 
వెళెను. 27 

మూ. తౌ ప్రయుద్దా తదా వీరౌ మృధే లక్ష ్మణరాక్షసౌ, 
యా ర్మ లు 

శరౌఘానభివర్షన్నా జఘ్నతుస్తా పరస్పరమ్. 28 

ప్ర. అ. మృథధాయుద్ధమునందు, ప్రయుద్దౌ=అధికమైన యుద్దము గల, 
తౌ=ఆ, వీరౌ=వీరులెన, అక శణరాక్షసౌ=లక్ష ణరాకసులు, శరాఘాన్=బాణసము 

యం లు లి షత న్నణాలు, 
. దాయములను, అభివర్షన్తా=వర్సించుచున్నవాదై,. త్రొా=వాళ్ళు పరస్పరమ్=పరస్ప . లన ర్షగుైవర్షంచుచున్నవార, స్త్ 

రమును, జఘ్నతుః=కొట్లరి. 

తా. యుద్ధమునందు తీవ్రముగా యుద్ధము చేయుచున్న వీరులైన ఆ 
లక్ష్మణేంద్రజిత్తులు బాణసముదాయములను వర్షించుచు పరస్పరము కొట్టుకొనిరి. 

మూ. _ అభీక్ష్ణమన్తర్రధతుః శరజాలైర్మ హాబలౌ, 

చన్జ్రాదిత్యావివోష్టాన్తై యథా మేహ్టైస్తరస్వినౌ. 29 
ఓ 

ప్ర, అ. మహాబలౌ=గొప్ప బలము గల, తరస్వినౌ=వేగము గల లక్ష్మ 

గ్రేంద్రజిత్తులు, ఉష్షాన్తే=గ్రీష్మర్తువు అంతమునందు, మేఘై=మేఘములచేత, 

చన్హాదిత్యావివ యథా=చంద్రసూర్యులు వలె, శరజాలై==బాణసముదాయములచేత, 

అభీక్ష్ణమ్=అధికముగా, అన్నర్రధతుఃఅంతర్జానము చెందిరి. 

తొ. మహాబలవంతులు, వేగవంతులూ అయిన ఆ లక్ష్మణేంద్రజిత్తులు 
గ్రీష్మాంతమునందు మేఘములచేత సూర్యచంద్రులు వలె, బాణసముదాయముచేత 
మిక్కిలి అంతర్జానము చెందిరి. 29. 
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మూ న హ్యాదానం న సంధానం ధనుషో వా పరిగ్రహః, 

న విప్రమోక్షో బాణానాం న వికరో న విగ్రహః 30 

మూ. న ముష్టిప్రతిసంధానం న లక్ష [ప్రతిపాదనమ్, 

అదృశ్యత తయోస్తత్ర యుధ్యతోః పాణిలాఘవాత్. 31 

ప్ర. అ. తత్ర=అక్కడ, యుధ్యతో*=యుద్దము చేయుచున్న, తయోః= 

వారిద్రరియొక్క, పాణిలాఘవాత్ =హస్తలాఘవమువలన, ధనుషః=ధనస్సుయొక్క, 

పరిగ్రహః వాాగ్రహణము, న అదృశ్యత=చూడబడలేదు. బాణానామ్=బాణము 

లయొక్క,ఆదానమ్=తీయుట, న హి=చూడబడలేదు. సంధానమ్=సంధించుట, 

న=చూడబడలేదు. విప్రమోక్షశావిడుచుట, న=చూడబడలేదు. వికర్షఃణలాగుట, 

న=చూడబడలేదు. విగహఃబాణముల విభాగము, న=చూడబడలేదు. ముష్టిప్రతి 
సంధానమ్= పిడికిలి బిగించుట, న=చూడబడలేదు. లక్ష్య పతిపాదనమ్=లక్ష ్యమును 

చేరుట, న=చూడబడలేదు. 

తా. యుద్దము చేయుచున్న వారిద్దరూ చూపుచున్న హస్తలాఘవమువలన 
ధనస్సును గ్రహించుట గాని, బాణములు తీయుట గాని, సంధించుట గాని, 

విడుచుట గాని లాగుట కాని, ధనస్సు, నారి, బాణములు మొదలైనవాటి 

విభాగముగాని, పిడికిలి పట్టుటగాని, లక్ష్యమును చేరుట గాని కనబడలేదు. 

మూ. చాపవేగప్రయుక్తశ్చ బాణజాలైః సమన్తతః, 
అన్తరిక్షే౭_భిసంపెన్నే న రూపాణి చకాశిరే. 32 

ప్ర. అ. చాపవేగప్రయు క్తె=ధనస్సుయొక్క వేగముచేత పయోగించబడిన, 
బాణజాలె==బాణముల సముదొయములచేత, సమన్తతః=అంతటా, అన్తరి స్షే= 

ఆకాశము, అభిసంపన్నే=పొందబడిన దగుచుండగా, రూపొణి=రూపములు, న 

చకాశిరే=ప్రకాశించలేదు. 

తా. ధను ర్వేగముచేత ప్రయోగింపబడిన బాణసముదాయములు అన్ని 

వైపులా ఆకాశమును ఆక్రమించుటచే రూపములు (పకాశించలేదు. 32 

మూ. లక్ష్మణో రావణిం (పాపస్య రావణిశ్చా పి లక్ష్మణమ్, 

అవ్యవస్తా భవత్యుగ్రా తాభ్యామన్యోన్యవిగ్ర హే. 33 
ఠా 

ప్ర. అ. లక్ష శ్రణాకాలక్ష ్మణుడు, రావణిమ్ =ఇంద్రజిత్తును, (ప్రాష్య=పొంది, 

రావణిశ్చా పి=ఇంద్రజిత్తు, లక్ష్మణమ్ =లక్ష్మణుని, (పాప్య=పొంది, తాభ్యామ్=వారి 

చేత, అన్యోన్యవిగే =పరస్సరము విరోధము చేయబడగా, ఉగ్రాభయంకరమైన, 
అవ్యవస్థా=అవ్యవస్థ, భవతి=అగుచుండెను. 

తా. ఒకమారు లక్ష్మణుడు ఇంద్రజిత్తును ఆక్రమించి, మరొకమారు 
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ఇంద్రజిత్తు లక్ష్మణుణ్ణి ఆక్రమించి, ఈ విధముగా వారిద్దరూ యుద్ధము 

చేయుచుండగా జయపరాజయముల విషయమున భయంకరమైన _అవ్యవస్థి 

ఏర్పడుచుండెను. 
3 ఏ 

మూ. తాభ్యాముభాభ్యాం తరసా ప్రసృ షర్విశిఖైః శ్రితః, 

నిరన్తరమివాకాశం బభూవ తమతో వృతము. 34 

ప్ర. అ. తాభ్యామ్=ఆ, ఉభాభ్యామ్=ఇద్దరిచేత, తరసా=బలముచేత, 

(ప్రస్పషైక౯విడవబడిన, శితై=వాడియైన, విశిఖైణాబాణములచేత, నిరన్రరమివాఅవకా 
శములెనిదివలె ఉన్న, ఆకాశమ్=ఆకాశము, తమసా=చీకటిచేత, వృతమ్=కప్పబడినది, 

బభూవ=ఆయెను. 

తా. వారిద్దరూ విడచిన వాడియైన బాణములచేత అవకాశము లేనిదిగా 

చేయబడిన ఆకాశము చీకటిచేత  ఆవరింపబడెను. 34 

మూ. తైః పతద్భిశ్చ బహుభిస్తయోః శరశతైః శితైః, 

దిశశ్చ (పదిశశ్చెవ బభూవుః శరసంకులాః. 35 

ప్ర. అ. పతద్భిణపడుచున్న, శితైజావాడియైన, బహుభిః=అనేకము 
లైన, తయోణావారిద్దరియొక్క, శరశతైః=శరముల శతములచేత, దిశశ్చ=దిక్కులు, 
పదిశశు=విదికు_లు, శరసంకులా=బాణములచే వ్వాకులములు, బభూవుః=అయినవి. (ట్రంశేశ్చ గ్రా లీ 

తా. వాళ్లిద్దరూ ప్రయోగించిన వాడియైన అనేకబాణములు వందలకొలది 

పడుటచేత దిక్కులు, విదిక్కులు బాణములచేత వ్యాప్తములైనవి. 35 

మూ. తమసా పిహితం సర్వమా సీత్త్రుతిభయం మహత్, 

అస్తంగతే సహగ(్రాంశౌ సంవృతే తమసా చ. వె. 36 

రుధిరౌఘా మహానద్యః (ప్రావర్తన్త సహస్రశః. 

ప్ర. అ. సర్వమ్=అంతయూ, తమసా=చీకటిచేత, పిహితమ్=కప్పుబడెను. 

మహత్ =గొప్పు, ప్రతిభయమ్=-భయము, ఆసీత్=ఆయెను. సహసాంశా=సూర్యుడు, 
అస్తంగలే=అస్తమించగా, తమసా=చీకటిచేత, సంవృతే=కప్పబడిన దగుచుండగా, 
సహస్రశః=వేలకొలది, రుధిరౌాఘమహానద్యః=రక్త్షపవాహము గల మహానదులు, 

'ప్రావర్తన్త=ప్రవర్తించినవి. 

తా అంతటా చీకటి ఆవరించెను చాల భయము కలిగను. 

సూర్యుడు అస్తమించిన పిమ్మట చీకటి వ్యాపించగా, రక్తప్రవాహనదులు వేలకొలది 
బయలుదేరెను. 36 
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మూ. క్రవ్యాదా దారుణా వాగ్భిశ్చిక్తి పుర్ఫీమనిఃస్వనాన్, 37 

న తదానీం వవౌ వాయుర్న చ జజ్యాల పావకః 

ప్ర అ, దారుణా=భయంకరములైెన, (కవ్యాదా౭=మాంసభక్షకజంతువులు, 

వాగ్భి=వాక్కులచేత, భీమనిఃస్వనాన్ =భయంకరములైన ధ్వనులను, చిక్తిపుఃాప్రస 

రింపచేసినవి. తదానీమ్=అప్పుడు, వాయుః=వాయువు, న వవౌ=వీచలేదు. పావకః 

చాఅగ్నీ కూడ, న జజ్యాల=మండలేదు. 

తౌ, (కూరములైన మాంసము తిను జంతువులు భయంకరముగా 

అరచినవి. అప్పుడు వాయువు వీచలేదు. అగ్ని మండలేదు. 37 

అజ ల ఆవ ౬ అ 
మూ. స్వస్త్యస్తు లో కేభ్య ఇతి జజల్పు స్త మబార్హయః, 38 

సం పేతుశ్సాత సంతప్తా గన్లర్వాః సహ చారణిః, 
(wm) ర 

ప్ర. ఆఅ లో కేభ్యః=లో కములకొరకు, స్వస్తిక్షేమము, అస్తు=అగుగాక, 

ఇఇతి=అని, తే=ఆ, మహర్హయః=మహర్తులు, జజల్పుఃాపలికిరి. సంతప్తాః=౭భయపడి 

నవారు గన్టర్వాః=గంధర్వులు, చారణైః సహ=చారణులతో కూడ, అతాఇచ్చట, 

సం పతుః=వచ్చిరి, 

తా. “లోకములకు నేమ మగు గాక” అని మహర్షులు పలికిరి. గంధర్వులు, 

చారణులు, ఏమగునో అని భయపడుచు చూచుటకై వచ్చి చేరిరి. 38 

| జ కో అబ సల్ల శో 1 

మూ. అథ రాక్షస నంహస్య కృష్ణాన్ కనకభూషణాన్, 39 

శరైశ్చతుర్చిః సౌమిత్రిద్వివ్యాధ చతురో హయాన్. 

ప్ర. అ. అథాఅటుపిమ్మట, సౌమిత్రిః=లక్ష్మణుడు, రాక్షససిం 

హస్య=ఆ రాక్షస్యశ్రేష్టునియొక్క, కనకభూషణాన్ =బంగారు అలంకారములు గల, 

కృష్ణాన్ =నల్లని, చతురః=నాలుగు, హయాన్=గుట్ణములను, చతుర్శిఃనాలుగు, 

శరై==బాణములచేత, వివ్యాధ=క్" ట్లను. 

తా. అప్పుడు లక్ష్మణుడు నాలుగు బాణములు ప్రయోగించి, ౪ 

రాక్షస శేషుని, బంగారు అలంకారములు గల నల్లని నాలుగు గుణ్లములను 

కొట్టను. 39 

మూ. తతో౭_పరేణ భల్లేన వీతేన నిశితేన చ, 40 

సంపూర్ణాయతముక్తేన సుపత్రేణ సువర్చసా. 
-5 x అ లం ' మహేన్హాశనికల్సేన సూతస్య విచరిష్యతః, 41 

స తేన బాణాశనినా తలశబ్దానునాదినా, 

లాఘవాద్రాఘవః శ్రీమాన్ శిరః కాయాదపాహరత్. 42 
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ప్ర, అ. తతః=అటు పిమ్మట, శ్రీమాన్ =శ్ర్రీమంతుడైన, సః రాఘనఃాఆ 

లక్ష్మణుడు, పీతేనాపచ్చగా ఉన్న, నిశితేన చావాడియైన, సంపూర్ణాయతముక్తేనా 
పూర్తిగా లాగబడి విడువబడిన, సుష త్రేణణమంచి రెక్కలు గల, సువర్భసా=మంచి 

కాంతి గల, మ హేన్హాశనికల్సేన-మ హేంద్రుని వజ్రాయుధముతో సమానమైన, తలశ 
బ్దానునాదినా=అరచెతి శబ్దమును ప్రతిధ్వనించుచున్న, భల్లేన=భల్ల మను, తేనాఆ, 
అపరేణ=మరియొక, బాణాశనినా= అశనివంటి బాణముచేత, విచరిష్యతణాసంచ 
రించనున్న, సూతస్య=సారథియొక్క, శిరః=శిరస్సును, లాఘవాత్ =లాఘవమువలన, 

కాయాత్ =దేహమునుండి, అపాహరత్ =పడగొ ట్టను. 

తా. పిమ్మట న్ర్రీమంతుడైన ఆ లక్ష్మణుడు తన హస్తలాఘవము 
చూపుచు, బంగారముతో పచ్చగా నున్న, వాడియైన, పూర్తిగా బాగా లాగబడిన, 
మంచి రెక్కలు గల, మంచి కాంతి గల, మ హేంద్రుని వజముతో సమానమైన, 

అరచేతి చప్పుడును అనుసరించి ధ్వనిచేయచున్న మరియొక భల్ల మను పిడుగువంటే 
బాణమును (ప్రయోగించి సంచరించబోవుచున్న సారథి శిరస్సును దేహమునుండి 
వేరుచేసెను. 40 - 42. 

మూ. స యన్తరి మహాతేజా హతే మన్హోదరీసుతః, 
స్వయం సారథ్యమకరోత్సునశ్చ ధనురస్పృశత్ 43 

ప్ర. అ. యన్తరి=సారథి, హతే=చంపబడిన వాడగుచుండగా, మహాతేజాః 
గొప్ప తేజస్సు గల, సః మన్దాదరీసుతః=ఆ ఇంద్రజిత్తు, స్వయమ్=స్వయముగా, 

సారథ్యమ్=సారథ్యమును, అకరోత్=చేసెను. పునశ్చ=మరల, ధనుాధనస్సును, 

అస్ప ఎశల్ =స్పృశించెను. 

తా. సారథి చనిపోయిన పిమ్మట ఆ మహాతేజఃశాలియైన ఇంద్రజిత్తు 
స్వయముగానే సారథ్యము చేసికొనుచు ధనస్సును కూడ ఉపయోగించెను. 4౩ 

మూ. తదద్భుతమభూత్తత్ర సామర్థ్యం పశ్యతాం యుధి, 
హయేషు వ్యగ్రహస్తం తం వివ్యాధ నిశితైః శరై; 44 

ధనుష్యథ పునర్వ్య(గే హయేషు ముముచే శరాన్. 

ప్ర. అ. యుధి=యుద్దమునందు, తత్ర=అక్కడ, తత్ =ఆ, సామర్థ్యమ్=సా 

మర్థ్యమును, పశ్యతామ్=చూచుచున్నవారికి, తల్ =అది, అద్భుతమ్-ఆశ్చర్యము గా, 

అభూత్=ఆయెను. హయేషూగుజ్జములయందు, వ్యగ్రహస్తమ్=పనిచేయుచున్న 
హస్తము గల, తమ్=వానిని, నిశితైవాడియైన, శరైణాబాణములచేత, వివ్యాథ== - 

కొట్టను. అథాపిమ్మట, పునణామరల, ధనుషైధనస్సునందు, వ్య(గే=పనిచేయు 
చుండగా, హయేషు=గుజ్జములమీద, శరాన్ =బాణములను, ముముచే=విడచెను. . 
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తౌ ఆ యుద్దమునందు ఆతని సామర్థ్యమును చూచునారికి అది 

ఆశ్చర్యకరముగా ఉండెను ఆతడు గుణములను “కోలుటలో వ్యగ్రుడై ఉండగా 

లక్ష్మణుడు ఆతనిని వాడియైన బాణాలతో" కొట్టను. పిమ్మట అతడు ధనస్సును 

ఉపయోగించుటకు ప్రయత్నించుచుండగా గుజ్జములమీద బాణములను విడచెను. 

మూ. ఛిద్రేషు తేషు బాణౌ ఘ్టైర్విచరన్తనుభీతవత్, 45 
అర్రయామాస సమరే సౌమిత్రిః శీఘకృత్త మః, 

ప్ర. అ. కీ ఘుకృత్తమఃామిక్కిలి న్రీఘముగా చేయు, సామిత్రి=లక్ష శ్రైయిడు, 

సమ రేజయుద్దమునందు, అభీతవత్ =భయములేకుండా, విచరన్తమ్= సంచరించు 

చున్న ఆతనిని, తేషు=ఆ, ఛి ద్రేషుాఅవకాశములయందు, బాణౌ ఘ్లుః==బాణసము 

దాయములచేత, అర్హయామాస= పీడించెను. 

తా. చాల క్రీ ఘముగా పనులు చేయు లక్ష్మణుడు యుద్దమునందు - 

నిర్భయముగా సంచరించుచున్న ఆ ఇంద్రజిత్తును ఆ అవకాశములయందు 

బాణసముదాయములచేత కొను. 45 

మూ. నిహతం సారథిం దృష్టా K సమరే రావణాత్మ జః, 46 

(ప్రజహౌొ సమరోద్దర్దం విషల్ణః స బభూవ హ 

ప్ర అ. సః రావణాత్మ జః=ఆ ఇంద్రజిత్తు, సమరే= =యుద్దమునందు, 

నిహతమ్=చంపబడిన, సారథిమ్=సారథిని, దృష్టా $=చూచి, సమరోద్ధర్షమ్= యుద్ధ 

మునందు ఉత్సాహమును, ప్రజహౌ= =విడచెను, విషల్ణః=దిగులుచెరదినవాడుగా, 

బభూవ=-ఆయెను. 

తొ. యుద్ధములో సారథి మరణించుట చూడగానే ఇంద్రజిత్తు 

దిగులువెంది, యుద్దమునందు ఉత్సాహమును కోల్చోయెను. 46 

మూ, విషణవదనం దృష్టా న రాక్షసం హరియూథపాః, 47 
ac) రిం లి 

తతః పరమసంహృష్టా లక్ష్మణం చాభ్యపూజయన్. 

ప్ర. అ. హరియూథపాః=వానర సేనానాయకులు, విషల్ణవదనమ్= దిగులు 

చెందిన . ముఖముగల, రాక్షసమూరాక్ష సుళ్లి, దృష్టా $ాచూచి, తతః=అటుపీ 

మ్మట, పరమసంహృష్టాః=మిక్కీలి సంతో షించినవారై, లక్ష్మణమ్=లక్ష్మణుళ్ల, 

అభ్యపూజయన్ =పూజించిరి. 

తా, ఇంద్రజిత్తు ముఖము దిగులుచెందుట చూచి వానరనాయకులు 

చాల సంతోషించుచు లక క్ష్మణుణ్ణి పూజించిరి. 47 
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మూ. తతః ప్రమాథీ రభసః శరభో గన్లమాదనః, 48 

అమృష్యమాణాశ్చత్వారశ్చక్రు ర్వేగం హరీశ్వరాః. 

ప్ర_ అ. తతణాఅటుపిమ్మట, ప్రమాధీ= ప్రమాథ్థి రభసః=రభసుడు, 

శరభః=శరభుడు, గన్హమాదనఃాగంధమాదనుడు, చత్వారనలుగురు, హరీశ్వరాః= 

వానరనాయకులు, 'అమృష్యమాణాళాస హించనివారై, వి =వేగమును, చక్రుః= 

చేసిరి. 

తొ, పిమ్మట ప్రమాథి, రభసుడు, శరభుడు, గంధమాదనుడు అను 

నలుగురు వానరనాయకులు ఓర్పు లేనివారై వేగమును ప్రదర్శించిరి. 48 

మూ. తే చాస్య హయముఖ్యేషు తూర్తముత్సత్య వానరాః, 49 

చతుర్లు సుమహావీర్యా నే ఎతుర్భీమవిక్రమాః. 

ప్ర. ఆ. సుమహావీర్యాః=గొప్ప బలము గల, భీమవిక్రమా౭=భయంక 

రమైన పరాక్రమము గల, తే=ఆ, వానరాణావానరులు, తూర్గమ్=శీఘ్రముగా, 
ఉత్పత్య=ఎగిరి, అస్య=వీనియొక్క, హయముఖ్యేషు= (శ్రేషములైన గుజ్జములమీద, 

నే ఎతుః=పడిరి. 

తా, గొప్ప బలము, భయంకరమైన పరాక్రమము గల ఆ నలుగురు 

వానరులు శీఘ్రముగా ఎగిరి ఆతని అశ్వ శేష్టముల మీద వాలిరి. 49 

మూ. తేషా మధి ప్పితానాం తైర్యానరైః పర్వతోపమైః, 50 

ముఖేభ్యో రుధిరం రక్తం హయానాం సమవర్తత. 

ప్ర. అ. పర్వతోప మైః౭పర్వతములతో సమాసమైన, తైః వాన ౮=€ 

వానరులచేత, అధిష్మితానామ్=ఎక్కబడిన, తేషాం  హయానామ్=ఆ గుత్తి 

ములయొక్క, ముఖేభ్యః=ముఖములనుండి, రక్తమ్=ఎబ్జనైన, రుధిరమ్=రక్తము, 

సమవర్తత=బయలుదేరెను. 

తా. పర్వతములవంటి ఆ వానరులు మీది కెక్కి కూర్చుండగానే ఆ 

గుజ్జముల నోళ్ళనుండి ఎట్టని రక్తము _ (స్రవించెను. 50 

మూ. తే హయా మథితా భగ్నా వ్వసవో ధరణీం గతా 51 
తే నివాత్య హయాంస్తస్య ప్రమథ్య చ మహారథమ్. 

పునరుత్సత్య వేగేన తస్తుర్లక సుర్లక్మృణపార్శ (తః. 52 

ప్ర. అ. మధథితాణానలగగొట్టబడిన, తే హయాకఆ గుజ్జములు, 

భగ్నాశావిరిగిపోయినవై, వ్యసనః=పోయిన ప్రాణములు గలవై, ధరణీమ్=భూమిని, 

గతాఃాపొందినవి. తే=ఆ వానరులు, తస్య=వానియొక్క, హయాన్ =గుజ్జముఎ 
లను, నిహత్యాచంపి, మహారథమ్=గొప్ప రథమును, ప్రమథ్య చావిరుగగొట్లే, 
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పునః=మరల, వేగేన=వేగముతో, ఉత్సత్య=ఎగిరి, లక్ష్మ ణపార్ళ స్రతకాలక్ష్మణుని 

పార్యమునందు, తస్టుఃా నిలచిరి. 

తా ఆ గుజ్జములు నలిగిపోయి, విరిగిపోయి, ప్రాణములు కోల్పోయి 

నేలపై పడినవి. ఆ వానరులు _ గుజ్జములను చంపి, మహారథమును కూడ 
విరుగగొట్టి మరల వేగముగా ఎగిరి వెళ్ళి లక్ష్మణుని పార్శ గ్రమునందు నిలచిరి._ 

మూ స హతాశ్వాదవషప్టత్య రథాన్మ థితసారథిః, 

శరవర్షణ సౌమిత్రిమభ్యధావత రావణిః. 53 

ప్ర అ. హతసారథిః=చంపబడిన సారథి గల, సః రావణిః=ఆ ఇంద్రజిత్తు, 

హతాశ్యాత్ =చంపబడిన గుజ్జిములు గల, రథాత్ =రథమునుండి, అవస్తుళ్య= క్రిందికి 

దుమికి, శరవర్షేణ=బాణవర్షముతో, సౌమిత్రిమ్లక్ష శ్రైలుని, అభ్యధావత=ఎదురుగా 

శీఘ్రముగా వెళ్ళెను. 

తా. సారథి మరణించిన ఇంద్రజిత్తు గుజ్జిములు కూడ చంపబడగానే 
ఆ రథమునుండి క్రిందికి దుమికి బాణములు “వర్షించుచు లక్ష్మణునిమీదికి ; 

శీఘ్రముగా వెళ్ళెను. 53. 

మూ. తతో మహేన్త్రప్రతిమః స లక్ష 
పదాతినం తం ధిహతైర్లమోత్తో 

స్పజన్తమాజౌ నిశితాన్ శరోత్రమాన్ 

భృశం తదా బాణగణైర్ష కవారయత్. ర్4 

ఇత్యార్లే శ్రీమద్రామాయణే ఆదికావ్యే 
యుద్దకాణ్జే ఏకోననవతితమః సర్గః. 

' ప్ర అ. తతణాఅటుపిమ్మట, మహేన్హ్రప్రతిమణమహేంద్రునితో సమా 
నుడైన, సణాఆ, లక్ష్మ ణకలక్ష్మణుడు, నిహత్రః=చంపబడిన, హయోత్తమైః=డ 

త్తమాశ్వములచేత, పదాతినమ్=కాలినడకచే వచ్చుచున్న, ఆజొ=యుద్ధమునందు, 

నిశితాన్ =వాడియైన, శరోత్తమాన్ శ్రేష్టమైన బాణములను, సృజన్తమ్=విడచుచున్న, 

తమ్=ఆతనిని, తదా=అప్పుడు, భృశమ్=మిక్కిలి, బాణగణె=బాణసముదాయము 

లచేత, శ్యవారయత్ =నివారించెను. 

తా. పిమ్మట మహే హీందునితో సమానుడైన ఆ లక్ష్మణుడు ఉత్త మాశ్వములు 

చంపబడుటచేత కాలినడకన వచ్చుచున్న, యుద్ధమునందు వాడియైన శరములను 

విడచుచున్న ఆ ఇంద్రజిత్తును, అప్పుడు, బొణముల సముదాయములచేత 

నవారించెను. . 54 

“బాలానందిని" అను శ్రీమదామాయణాంధ్ర వ్యాఖ్యానమునందు 

యుద్దకాండలో ఎనుబదితొమ్మి దవ నల్ల సమాప్తము. 



అధ నవతితముః సర్గః 

[ఇంద్రజీల్లక్ష ్మ ణులు ఘోరముగా పోరాడుట; లక్ష్మణుడు ఇంద్రజిత్తును 
వధించుట] 

మూ. స హతాశ్యో మహాతేజా భూమౌ తిష్టన్ నిశాచరః, 

ఇన్హ్రజిత్ సరమక్రుద్దః సంప్రజజ్యాల తేజసా. క్షే 

ప్ర. అ. హతాశ్వణాచంపబడిన అశ్వములు గల, మహాతేజాః 

గొప్ప తేజప్సుగల, నిశాచరణారాక్షసుడైన, ఇన్దుజిత్ =ఇంద్రజిత్తు; భూమౌ=నేలమీద, 
తిష్టన్=నిలచి ఉన్నవాడై, పరమక్రుద్దః=మిక్కిలి కోపించినవాడై, తేజసా=తేజస్సుతో 
(పజజ్యాలాప్రజ్వలించెను. 

తా. అశ్వములు చంపబడుటచే నేలమీద నిలచి ఉన్న మహాతేజఃశాలియైన 

ఇంద్రజిత్తు మిక్కిలి కోపించి తేజస్సుతో (పకాశించెను. 1 

మూ. తౌ ధన్వినౌ జిఘాంసన్హావన్యోన్యమిషుభిర్భృశమ్, 
విజయేనాభినిష్కాన్నా వనే గజవృషావివ. 2 

ప్ర. అ, ధన్వినౌ=ధనస్సులు కలవారు, ఇషుభిః==బాణములచేత, అనో వె 

న్యమ్=పరస్పరము, భృశమ్=మిక్కిలి, జిఘాంసన్తా=చంపవలె నని కోరుచున్నవారు 
అయిన, తౌావారిద్రరు, వనే=వనమునందు, విజయేన=విజయ మను నిమిత్త 
ముచేత, అభినిష్కాంన్నా=బయటకు వచ్చిన, గజవృషా ఇవాశ్రేష్టములైన గజముల 

వలె ఉండిరి. 

తా. ధనుర్హరులై బాణములచేత ఒకరి నొకరు చంపవలె నను తీవ్రమైన 
ఇచ్చ గల ఆ లక్ష్మణేంద్రజిత్తులు వనములో విజయము నిమిత్తము బైటకు 
వచ్చి పోరాడుచున్న గజ్యశ్రేష్టముల వలె ఉండిరి. 2 

మూ. నిబర్ష్ణయన్తశ్చాన్యోన్యం తే రాక్షసవనౌకసః, 
బా యి | 

భర్తారం న జహుర్యుద్దే సంపతన్తస్తతస్తతః, 3 

ప్ర అ. తతస్తతాఆ యా వైపులనుండి, సంపతన్తఃావచ్చుచున్న, 

అన్యోన్యమ్=పరస్పరము, నిబరయన్త కానశింపచేయు చున్న, తే=ఆ, రాక్షసవనౌకసః= 

రాక్షసులు, వానరులు, యుద్దేజయుద్దమునందు, భర్తారమ్=తమ ప్రభువును, న 
జహుః=విడవలేదు. 
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తా ఆయా వెపులనుండి వచ్చుచు పరస్సరము చంపుక్”నుచున్న 

వానరులు, రాక్షసులూ కూడ యుద్ధములో తమ ప్రభువును విడువలేదు. 3 

మూ. తతస్తాన్ రాక్షసాన్ సర్వాన్ హర్షయన్ రావణాత్మజః, 
 స్తువానో హర్షమాణశ్చ ఇదం వచనమబనీత్ . 4 

ప్రై అ. తతణాఅటుపిమ్మట, రావణాత్మజఃాఇందజిత్తు, తాన్ =ఆ, 

సర్వాన్ =సమస్త మైన | రాక్షసాన్ =రాక్షసులను, హర్షయన్ = సంతోష _పెట్టుచు, 

స్తువానః=స్తుతించుచు, హర్షమాణశ్చ=సంతో షించుచు, ఇదం వచనమ్=ఈ వచ 

నమును, అబవీత్ =పలికెను. 

తా. పీమ్మట ఇంద్రజిత్తు ఆ రాక్షసులకు అందరికీ సంతోషము 

కలిగించుచు, వాళ్ళను చూచి సంతోషముతో ఇట్లు పలికెను. 4 

మూ. తమసా బహులేనేమాః సంసకాః సర్వతో దిశః, 

నేహ విజ్ఞాయతే స్యో వా పరో వా రాక్షసోత్తమాః, 5 

ప్ర. అ. రాక్షసోత్త మాః=రాక్షస శేష లారా! ఇమాః=ఈ, దిశ=దిక్కులు, 

సర్వతః౭అంతటా, బహులేన=అధికమైన, తమసా=చీకటితో, సంసక్తాః=కూడినవి. 

ఇహ=ఇక్కడ, వ్యో వావతనవాడు గాని, పరో వొ=పరుడు గాని, న 

విజ్బాయతే=తెలియబడుటలేదు. 

తా. ఓ! రాక్ష సోత్తములారా! ఈ దిక్కులలో అంతటా అధికమైన 

చీకటి ఆవరించి ఉన్నది. తమవారెవరో ఇతరు లెవరో తెలియుటలేదు. 5 

మూ. ధృష్టం భవన్లో యుధ్యన్తు హరీణాం మోహనాయ వై, 
అహం తు రథమాస్థాయ ఆగమిష్యామి సంయుగే. 6 

ప్ర. అ. భవన్తః=మీరు, హరీణామ్=వానరులయొక్క, మోహనాయ=మో 

సముచేయుటకు, ధృష్టమ్= ధైర్యముగా, యుధ్యన్తు =యుద్దము చేయుదురుగాక. 

అహం తు=నేనైలే, రథమ్=రథమును, ఆస్థాయ=ఎక్కి, సంయుగే=యుద్దమునందు, 
ఆగమిష్యామి=రాగలను. 

తా. మీరు వానరులను మోసగించుటకై ధైర్యముగా యుద్దము 

చేయుచుండుడు. నేను రథము నెక్కి యుద్దమునకు వచ్చెదను. 6 

మూ. తథా భవన్తః కుర్వన్తు యథేమే హి వనౌకసః, 
శ 

న యుధ్యేయుర్హురాత్మానః ప్రవి షై నగరం నుయి. 7 

ప్ర. అ. మయి=నేను, నగరమ్=నగరమును, (ప్రవిష్టే=ప్రవేశించినవా 
డనగుచుండగా, ఇమే=ఈ, దురాత్మానః=దురాత్ను లెన, వనౌకసః=వానరులు, 
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యథా=ఎట్లు, న యుధ్యేయుణాయుద్దముచేయరో, భవన్నఃమీరు, తథా=అట్టు, 
కుర్వన్తు= చేయుదురు గాక. 

తొ. నేను నగరములో ప్రవేశించి నప్పుడు దురాత్ములైన ఈ వానరులు 

(నాతో) యుద్ధము చేయకుండా ఉండేటట్లు చేయుడు. 7 

మూ. ఇత్యుక్తా న రావణసుతో వష్ఫుయిత్యా వనౌకసః, 

ప్రవివేశ పురీం లజ్కాం రథ హేతోరమిత్రహా. రి 

ప్ర. అ. అమిత్రహా=శత్రుసంహారకుడైన , రావణసుతఃణాఇం(ద్రజిత్తు 
ఇతి=ఇట్లు, ఉక్తాాపలికి, వనౌకసఃావానరులను, వషాయిత్వా=వంచించ, రథ 

హేతోః= =రథముకొోరశై, లజ్కాం పురీమ్=లంకానగరమును, ప్రవివేశ=ప్రవేశించెను. 

తా. శత్రుసంహారకుడైన ఇంద్రజిత్తు ఇట్లు పలికి, వానరులను వంచించి, 

రథముకొరశై లంకాపురములో _ ప్రవేశించెను. కి 
మూ. స రథం భూషయిత్యాథ రుచిరం హేమభూ షితమ్, 

ప్రాపా సిశరసంయుక్తం యుక్తం పరమవాజిభిః, 9 
అధి ష్టితం హయజ్ఞేన సూతేనాప్తోపదేశినా, 

ఆరురోహ మహాతేజా రావణిః సమితింజయః. 10 - 

ప్ర. అ. _అథాఅటు పిమ్మట, మహాతేజాః=గొప్ప తేజస్సుగల, సమితిం 

జయఃాయుద్దమును జయించు, స్క రావణిః=ఆ ఇంద్రజిత్తు, రుచిరన్=సుందరము, 
హేమభూ షితమ్=బంగారముచేత తలంకరించబడినది, ప్రాసా సిశరసంయుక్త క్రమ్=(పొ 

 సలతోను, ఖడ్గములతోను, బాణములతోను, కూడినది, పరమవాజిభి=ఉత్తమములైన 

గుజ్జములతో, యుక్తమ్=కూడినది, హయజ్జేనాగుజ్జములను ఎరిగిన, ఆప్తోపదే 
శినొ=హితముగ ఉప పదేశించు, సూతేన=సారేథిచేత, “ అధిష్మితమ్=అధి ప్మింపబడినది 

అయిన, రథమ్=రథమును, భూషయిత్వా=అలంకరించి, ఆరురోహ=ఎక్కెను. 

తా. గొప్ప తేజస్సు గల, యుద్ధమును జయించు ఇంద్రజిత్తు అందయై 

నది, బంగారముచేత అలంకరింపబడినది, (ప్రాస-ఖడ్గ-బాణములతో కూడినది, 

ఉత్తమములైన గుజ్టములు కట్టినది, గుజ్జముల స్వభావము తెలిసినవాడు, 

హితమైన “ఉపదేశము ఇచ్చువాడు అయిన '" సారథిచేత అధిస్కించబడినదీ అయిన 

రథమును . అలంకరింపచేసి, దానిని ఎక్కెను. 9, 10 

మూ. స రాక్షపగణైర్ముఖ్యెర్వ ఎతో మున్లోదరీసుతః, 

నిర్యయౌ నగరాద్నోరః కృతాన్తబలచోదితః. 11 

ర ప్ర అ వీరః=వీరుడైన సః మన్దోదరీసుతః= మందోదరి కుమారు 
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డైన ఆ ఇంద్రజిత్తు, ముఖ్యె=ముఖ్యములైన, రాక్షసగథైః=రాక్షసగణములతో, 
రుం 

య 

వృతః౭కూడినవాడ్రై, కృతాన్నబీలచోదితః=దైవబలముచేత _ (పేరేపింపబడినవాడ్రై, 

నగరాత్ =నగరమునుండి, నిర్యయౌ=బయలుదే రెను. 

తా. వీరుడైన ఆ ఇంద్రజిత్తు ముఖ్యములైన రాక్షసగణములు వెంట 
రాగా, దైవ్యపేరితుడై నగరమునుంజీ బయలుదేరెను. 1 

మూ. పో౭_భినిష్క9ిమ్య నగరాదిన్లిజిత్సరవీరహా, 
అభ్యయాజ్ఞవవైర శ్వెర్లక్ష ణం సవిభీషణమ్. 12 

ప్ర. అ. పరవీరహా=శత్రువీరులను సంహరించు, సః ఇన్దుజిత్=ఆ ఇంద్ర 
జిత్తు, నగరాత్=నగరమునుండి, అభినిష్క్రమ్య బయలుదేరి, జవనైఃణావేగముగల, 

అ శ్వెః౭అశ్వముల చేత, సవిభీషణమ్=విభీషణునితో కూడిన, లక్ష్మణమ్=లక్ష్మణుని 

గూర్చె, అభ్యయాత్ =ఎదురుగా వెళ్ళెను. 

తా. శత్రువీరసంహారకుడైన ఆ ఇంద్రజిత్తు నగరమునుండి బయలుదేరి, 
వేగము గల అశ్యముల సహాయముతో లక్ష్మణ" విభీషణులను ఎదిరించుటకై 
వెళ్ళెను, 12 

మూ తతో రథస్థమాలోక్య సౌమిత్రీ రావణాత్మజమ్, 

వానరాశ్స మహావీర్యా రాక్షసశ్చ విభీషణః, 13 

విస్మయం పరవముం జగ్ముర్ధాఘవాత్త స్య ధీమతః. 

ప్ర. అ. తతః=అటు పిమ్మట, రథస్థమ్=రథమునందున్న, రావణాత్మజమ్= 
ఇంద్రజిత్తును, ఆలోక్య=చూచి, సామి త్రి=లక్ష ్ మ ణుడు, మహావీర్యాః=గొప్ప పరా 

మము గల, వానరాశ్చ=వానరులు, రాక్షసః=రాక్షసు డైన, విభీిషణశ్చవ=విభీిషణుడు, 

ధీమతః=బుద్ధిమంతుడైన, తస్య=వానియొక్క, _లాఘవాత్=చురుకుదనమువలన, 

_ పరమమ్= అధికమైన, విస్మయమ్=ఆశ్చర్యమును, జగ్ముః=పొందిరి. 

తా. అప్పుడు రథముమీద ఉన్న ఆ ఇంద్రజిత్తును చూచి లక్ష్మణుడు, 

గొప్ప పరాక్రమము గల వానరులు, విభీషణుడు బుద్ధిమంతుడైన ఆతని 
చురుకుదనమునకు చాల ఆశ్చర్యపడిరి. 18 

మూ. రావణిశ్సాసి సం|క్రుద్దో రణే వానరయూథపాన్, 14 

పాతయామాస బాణొషైః శతశో౭_థ సహస్రశః. 

ప. అ. రణే=యుద్దమునందు, సంక్రుద్దః=కో పించిన, రావణిశ్చా పి=ఇం 

ద్రజిత్తు కూడ, బాణౌొమైణాబాణసముదాయములచేత, శతశః=వందల కొలది, 
ఆథామర్థియు, సహ(స్రశఃవేలకొలది, వానరయూథపాన్ =వానర సేనానాయకులను, 
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పాతయామాస =పడగ్ టను. 

తా. ఇంద్రజిత్తు యుద్దమునందు, కోపావేశములో బాణసముదాయము 

లను ప్రయోగించి వందలకొలది, వేలకొలది వానరులను పడగొబ్టను, 14 

మూ. స మల్ణలీకృతధనూ రావణః సమితింజయః, 15 
హరీనభ్యహనత్కు)ద్దః పరం లాఘవమా స్థితః. 

ప్ర అ సమితింజయఃణాయుద్దమును జయించు, సః రావణీః=లి 

ఇంద్రజిత్తు; మణ్ణలీకృతధనుణామండాలాకారముగా చేయబడిన ధనస్సుకలవాడై, 

క్రుద్దణకో పించినవాడై, పరమ్=గొప్ప, లాఘవమ్=లాఘవమును, (చురుకుదన 

మును, ఆస్టిత=అవలంబించినవాడై, హరీన్=వానరులను, అభ్యహనత్ =చం పెను. 

తా. యుద్దమును జయించు ఆ ఇంద్రజిత్తు కోపముతో ధనస్సును 

మండలాకారముగా షై గప్ప లాఘవముతో వానరులను చంపెను. 15 

మూ తే వధ్యమానా హరయో నారావైర్ఫీమవిక్రమాః, 16 

సౌమిత్రిం శరణం ప్రాప్తాః (ప్రజాపతిమివ ప్రజాః, 

ప్ర. అ. నా రాచైణనారాచబాణములచేత, వధ్యమానాజణాచంపబడుచున్న, 

భీమవిక్రమా *శ=భయంకర మైన పరార్థమము గల, తే హరయః=ఆ వానరులు, 

ప్రజాఃాప్రజలు, (ప్రజాపతిమివాబ్రహ్మ దేవుని వలె, సౌమిత్రిమ్=లక్ష్మణుళ్లో, శరణం 

ప్రాప్తాఃశరణుజొచ్చిరి. 

తా భయంకరమైన పరాక్రమము గల ఆ వానరులు నారాచబాణము 
లచేత చంపివేయబడుచు, ప్రజలు (బ్రహ్మదేవుని శరణుజొచ్చినట్లు లక్ష్మణుని 
శరణుజొచ్చిరి. 16 

మూ. తతః సమరకోపేన జ్వలితో రఘునన్లనః 17 

చిచ్చేద కార్ముకం తస్య దర్శయవ్ పాణిలాఘవమ్. 
ఇల్ ప్ర. అ. తతణాఅటు పిమ్మట, రఘునన్షనజలక్ష్మణుడు, సమరకోపేన= 

యుద్దకోపముతో, జ్వలితఃణ==మండిపడుచు, పాణిలాఘవమ్=హస్తలాఘవమును, దర్శ 
యన్ =చూపుచు,తస్య=వానియొక్క, కార్ముకమ్=ధనస్సును, చిచ్చేద=ఛేదించెను. 

తా. అప్పుడు లక్ష్మణుడు యుద్ధమునందు కోపముతో మండిపడుచు, 

తన హస్తలాఘవమును చూపుచు ఆతని ధనస్సును ఛేదించెను. 17 

మూ. సో౭_న్యత్కార్ము కమాదాయ సజ్జం చే త్వరన్ఫివ, 18 

తదస్యస్య త్రిభిర్భాణైర్లక్ష్మణో నిరకృవ్తత. 
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ప్ర అ. సణాఅతడు, అన్యత్ =మరియొక, కార్ముకమ్=ధనస్సును, 

ఆదాయ్నాగహించి, 'త్వరన్నివ=తొందరపడుచు, సజ్ఞమ్= సిద్దమైనదానినిగా, చ(క్రే= 

చేసెను. లక్ష్మణఃాలక్ష్మణుడు, అస్య=వీనియొక్క, తదపి=ఆ ధనస్సును కూడ, 

త్రిభిః బాజ్టై=మూడు బాణముల చేత, నిరకృన్తత=ఛేదించెను. 

తా. ఆతడు తొందరపడుచు మరియొక ధనస్సు తీసుకొని దానిని 

సిద్దము చేసెను. లక్ష్మణుడు మూడు బాణాలతో దానిని కూడ ఛేదించెను. 

మూ. అధైనం ఛిన్నధన్యానమాశీవిషవిషోప మైః, 19 
వివ్యాధోర సి సౌమిత్రీ రావణీం పజ్బుభిః శరైః, 

ప్ర. అ. అథ=అటు పిమ్మట, సౌమిత్రిః౭లక్ష్మణుడు, ఛిన్నధన్వానమ్= 

ఛేదించబడిన ధనస్సు గల, ఏనమ్=ఈ, రావణిమ్=ఇంద్రజిత్తును, ఆశీవిషవి 

షోపమైః౭సర్పవిషముతో సమానములైన, పజుభిః=ఐదు, బాణైణాబాణములచేత, 

ఉర సావకఃసలమునందు, వివ్యాధ=కొ బైను. 
యధా ళు 

తా. ధనస్సును చేదించిన పిమ్మట లక్ష్మణుడు ఆ ఇంద్రజిత్తును 

సర్సవిషము వంటి ఐదు బాణాలతో వక్షఃస్థలమునందు కొట్టైను. 19 

మూ. తే తస్య కాయం నిర్భిద్య మహాకార్ముకనిఃసృతాః, 20 

నిపేతుర్దరణీం బాణా రక్తా ఇవ మహోరగాః. 

| ప్ర. అ. మహాకార్ముకనిఃసృతాఃాగొప్పు ధనస్సునుండి బయలుదేరిన, తే=ఆ, 

బాణాః=బాణములు, తస్య=వానియొక్క, కాయమ్=శరీరమును, నిర్భిద్య=భేదించి, 

రక్తాఃఎజ్జని, మహోరగాః ఇవామహాసర్పములు వలె, ధరణీమ్=భూమిని గూర్చి, 
నిపేతుః=పడినవి. 

తా. గొప్పు ధనస్సునుండి బయలుదేరిన ఆ బాణములు ఆతని 

శరీరమును భేదించి ఎజ్జని మహాసర్పములు వలె నేలమీద పడినవి. 20 

మూ. స చ్చిన్నధన్వా రుధిరం వమన్ వక్త్రేణ రావణ 21 

జగ్రాహ కార్ముకశేష్టం దృఢజ్యం బలవత్తరమ్. 

ప్ర. అ. ఛిన్నధన్వా=ఛేదింపబడిన ధనస్సుగల, వక్ష్రేణజముఖముచెత, 

రుధిరమ్=రక్తమును, వమన్ =కక్కుచున్న, సః రావణిఃఆ ఇంద్రజిత్తు, దృఢ 

జ్యమైాదృఢమైన . నారి గల, బలవత్తరమ్=ఎక్కువ బలము గల, కార్ముక 

శ్రేష్ణమ్ శ్రేష్టమైన ధనస్సును, జగ్రాహ=గ్రహించెను. 

తా. ధనస్సు ఛేదింసబడి, ముఖమునుండి రక్తము కక్కుచున్న ఆ 

ఇంద్రజిత్తు మంచి నారి గల, చాల దృఢమైన మరొక ధనస్సును (గ్రహించెను. 
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మూ. స లక్ష్మణం సముద్దిశ్య పరం లాఘవమాథశ్రితః, 22 
Aa య 

వవర శరవరాణి వరాణీవ పురనరః. 
9A తిన్నె et యలు 

ప్ర. అ. సణాఅతడు, పరమ్=అధికమైన, లాఘవమ్ాలాఘవమును, 
ఆ(కితణాఆ(శయిం చినవాడై, లక్ష్మణమ్ =లక్ష ్యణుని, ఉద్దిశ్య=ఉద్దేశించి, పురన్షరః=దే 

వేంద్రుడు,వరాణీవ=వరములను వలె, శరవరాణి=బాణవరములను, వవర=వరించెను. 
న్న యి యె బె ఇ యె 

తా. ఆతడు చాల లాఘవము చూపుచు దేవేంద్రుడు వర్షము కురిపించి 
నట్టు లక్ష్మణుని'పై బాణవర్షములు కురిపించెను. 22 

మూ. ముక్తమినిజితా తత్తు శరవరమరిందమః, 23 
లయ నె 

అవారయదసంభ్రానో లక్ష శ్రాః సుదురాసదమ్. 

ప్ర. అ. అరిందమఃణశత్రుసంహారకుడైన, లక్ష్మణణలక్ష్మణుడు, ఇన్హ) 
జితా=ఇంద్రజిత్తుచేత, ముక్తమ్=విడవబడిన, సుదురాసదమ్=మిక్కిలి ఎదిరింప 
శక్యముకాని, శరవర్షమ్=బాణవర్షమును, అసంభ్రాన్తః=కంగారుపడనివాడై, అవార 

యత్ =నివారించెను. 

తా. శత్రుసంహారకుడైన లక్ష్మణుడు ఏ మాత్రము కంగారు పడనివాడై, 
ఇంద్రజిత్తు ప్రయోగించిన, ఎదిరింప శక్యముకాని ఆ బాణవర్షమును నివారించెను. 

మూ. సందర్శ్భయామాస తదా రావణిం రఘునన్తనః, 24 
అసంభ్రాన్లో మహాతేజాస్తదద్భుతమివాభవత్ 

ప్ర అ మహాతేజాః=గొప్ప తేజస్సుగల, రఘునన్షనః=లక్ష్మణుడు, 
అసంభ్రాన్తణాకంగారు  చెందనివాడై,  తదా=అప్పుడు, రావణిమ్=ఇందజిత్తును 
(కు, సందర్శ్మయామాస=(తన పరాక్రమమును) చూపెను. తల్ =అది, 
అద్భుతమివ=ఆశ్చర్యకరముగా, అభూత్ =ఉం డెను. 

తా. అప్పుడు గొప్ప తేజస్సు గల, లక్ష్మణుడు కంగారుపడక తన 
పరాక్రమమును ఇందజిత్తుకు చూపెను. అది చాల ఆశ్చర్యకరముగా ఉండెను. 

మూ. తతస్తాన్ రాక్షసాన్ సర్వాంస్త్రీభిరేకైక మాహవే, 25 
_అవిధ్యత్సరమక్రుద్దః శీఘ్రాస్త్రం సంప్రదర్శ్మయన్. = 
రాక్షసేన్షాసుతం చాపి బాణొఘ్టైః సమతాడయత్. 26 

స్త 

ప్ర. అ. తతణాఅటుపిమ్మట, పరమక్రుద్దూచాల కోసించినవాడైై 
శీ ఘా స్ర్రమ్=శీఘమైన అస్త్రమును, సంప్రదర్భయన్ =చూపుచు, తాన్=ఆ, రాక్ష 

సాన్ =రాక్షసులను, సర్వాన్ =అందరినీ, ఎకైకమ్=ఒక్కొక్కనిని, | త్రిభి=మూడు 
బాణములచేత, అవిధ్యత్ =కొ ట్టైను. తమ్=ఆ, రాక్ష సేన్పుసుతం చా పీ=-ఇంద్రజిత్తును 
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కూడ, బాణౌమైణాబాణముల సముదాయములచేత, సమతాడయత్ =కొట్టను. 

తా. పిమ్మట చాల కోపించి, ఆయుధప్రయోగములో తన కున్న 

లాఘవమును చూపుచు, రాక్షసు లందరినీ మూడేసి బాణాలచేత కొను. 

ఇంద్రజిత్తును కూడ బాణసముదాయములచేత కొట్టెను = 25, 26 

మూ, సో౭౬_తివిద్దో బలవతా శత్రుణా శత్రుఘాతినా, 

అసక్తం (సేషయామాస లక్ష్మణాయ బహూన్ శరాన్. 27 

ప్ర అ శత్రుఘాతినా=శతుసంహారకు డైన, బలవతా=బలవంతు డైన, 

శతుణా=శత్రువుచేత, అతివిద్దః౭మిక్కిలి కొట్టబడిన, సణాఇంద్రజిత్తు, లక్ష్మ ణాయ= 

లక్ష్మ ణునికొరకు, బహూన్=అనేకమైన, శరాన్ =బాణములను, అసక్తమ్=ఆడ్డు 

లేకుండగా, ఉేషయామాస=పం పెను. 

తా. బలవంతుడు శతుసంహారకుడూ ఆయిన శత్రువైన లక్ష్మణునిచెత 

గట్టిగా కొట్టబడిన ఆ ఇంద్రజిత్తు ఆతనిపై వాడియైన అనేక బాణములను 

(పయోగించెను. 27 

మూ. తానప్రాప్తాన్ శితైర్పాణైశ్చిచ్చేద పరవీరహా, 

సారథేరస్య చ రణే రథినో రఘుసత్తమః, 28 

శిరో జహార ధర్మాత్మా భల్లేనానతపర్వణా. 

ప్ర. అ. పరవీరహా=శత్రువీరులను సంహరించు లక్ష్మణుడు, అప్రాప్తాన్ =. 

తనమీదకు రాని, తాన్=ఆ బాణములను, శితైః=వాడియైన, బాణై=బాణములచేత, 

చిచ్చేద=ఛేదించెను. ధర్మాత్మా=ధర్మా త్ము డైన, రఘుసత్తమః=లక్ష ట్ర్, రణే=యు 
ద్ధమునందు, రథినః=రథికుడైన, అస్య=ఇంద్రజిత్తు యొక్క; సార =సారథియొక్క, 

కర=శిరస్సును, ఆనతపర్వణా=వంగిన కణుపులుగల, _ భల్లేనాభల్లబాణముచేత, 
జహార=హరించెను. 

తా, శత్రసంహారకుడు ధర్మాత్ముడు అయిన లక్ష్మణుడు ఆ బాణములు 

తన మీదికి రాకుండగనే వాడియైన బాణాలచేత ఛేదించి, వంగిన కణుపులు 
ఉన్న భల్లబాణముచేత, రథికుడైన ఆ ఇంద్రజిత్తు సారథి తలను ఖండించిను. 28 

మూ. అసూతాస్తే హయాస్తత్ర రథమూహురనిక్లబాః, 29 
మణ్ణలాన్యభిధావన్తస్త దద్భుతమివాభవత్ . 

ప్ర అ. తత్ర=అక్కడ, అసూతాః=సారథి లేని, తే=ఆ, హయాః= 

గుజ్జములు, _అవిక్షబాఃావ్యాకులములు  కానివై, మణ్జాలానిమండలములను, ' 

_ అభిధావన్తఃణాపరు7ాత్తు చున్నవై, రథమ్=రథమును, ఊహుఖణావ హించినవి. తత్=. 
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అది, అద్భు తమివ=ఆశ్చర్య కరముగా, అభవత్ =ఉండెను. 
తా. ఆ గుజ్జములు సారథి లేక పోయినను, ఏ మాత్రము కంగారుపడక, మండలాకారముగా సంచరించుచు రథమును లొగినవి. అది అశ్చర్యకరముగా ఉండెను. 

29 

అ రి 
౪ 

30 

మూ. అమర్షవశమాపన్నః సొమిత్రిర్హ ఎఢవిక్రమః, 
ప్రత్యవిద్ధ్యద్దయాంస్త స్య శరైర్విత్రాసయన్ రణే. 
న్ - దృఢవిక్రమజాదృఢమైన పరాక్రమము గల, సౌమిత్రిః=లక్ష్మ బుడు, రక =యుద్దమునందు, అమర్షవశమ్= కోధవశమును, ఆపన్నఃాపొందినవాడై, తస్య=వానియొక్క, హయాన్ =గుజ్జములను, విత్రాసయన్ భయ పెట్టుచు, శరైః= బాణములచేత, ప్రత్యవిధ్యత్ =కొట్టను. 

తా. దృఢమైన పరాక్రమము గల లక్ష శ్రబుడు కోపము చెంది, ఆ. a 

యుద్ధమునందు ఇంద్రజిత్తు గుజ్బములను భయ పెట్టుటకై వాటిని బాణములతో కొటైను. 20 ఇం 

మూ. అమర్షమాణస్తత్కర్మ రావణస్య సుతో రణే, 31 
ఎవ్యాధ దశభిర్పాతైః సౌమిత్రిం తమమర్హణమ్. 

ప్ర. అ. రావణస్య=రావణుని యొక్క, సుతః=కుమారుడు, రణే=యుద మునందు, తత్ =ఆ, కర్మ =పనిని, అదుర్షమాణః=స హించనివాడై, అమర్షణమ్=కో పముగల, తం సౌమి(త్రిమ్=ఆ లక్ష్మణుల, దశభిః=పది, బాణి=బాణములచేత, వివ్యాధ=కొ ట్రైను. 

తా. ఇంద్రజిత్తు యుద్దములో లక్ష శ్రైణుడు చేసిన ఆ పని సహించక కోపముతో ఉన్న ఆతనిని పది బాణములతో కొను. 31 
మూ. తే తస్య వజప్రతిమాః శరాః సర్పవిషోపమాః, 32 

విలయం జగ్నురాగత్య కవచం కాన ప్రభమ్. 

ప్ర అ. తస్య=వానియొక్క, వజప్రతిమాః=వజముతో సమానములైన, సర్పవిషోపమాః=సర్పవిషముతో సమానములైన, తే శరాః=ఆ బాణములు, కాజ్బనప్రభమ్=బంగారు. కాంతి గల, కవచమ్=కవచమును, ఆగత్య=పొంది, విలయమ్=వినాశమును, జగ్నుః=పొందినవి. 

తా. ఇంద్రజిత్తు ప్రయోగించిన, వజ్రముతోను, సర్పవిషముతోను సమానములైన బాణములు బంగారు కాంతి గల కవచమును స్ప ఎ్రశించి విరిగి 

_ 32 
శా 
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మూ. అభేద్యకవచం మత్వా లక్ష్మణం రావణాత్మజః, 33 

లలాశే లక్ష్మణం బాణైః సుపుజ్ఖై స్రిభిరిన్దుజిత్ 

అవిధ్యత్సరమక్రుద్దః క్రీసఘుమ స్తం ప్రదర్శ్మయన్. 34 

ప్ర అ. రావణాత్మజఃణారావణుని కుమారుడైన, ఇన్హుజిత్ =ఇంద్రజిత్తు; 

లక్ష ణమ్ాలక్ష గైలుని, అభేద్యకవచమ్=భీదింప శక్యముకాని కవచము గల వాని 

నిగా మత్వాతలచి, పరమకక్రుద్దః=మిక్కిలి కోపించినవాడై, అస్త్రమ్=అస్త్రమును, 

శీఘ్రమ్=శీ ఘ్రముగా, ప్రదర్శ్మయన్ =చూపుచు, లక్ష ఇకామాలక్ష ్యణుల్లీ, సుపుజ్జిఃా 

మంచ పొన్నులు గల, (త్రిధిః బాణః=మూడు బాణములచేత, లలా =లలాటమునరిదు, 

అవిధ్యత్ =క ట్టను. 

తా. రావణపుత్రుడైన ఇంద్రజిత్తు లక్ష్మణుని కవచము ఛేదింప 

శక్యముకానిది అని తెలిసికొని చాల కోపించి, అస్త్రప్రయోగములో తన 

చురుకుతనమును చూపుచు, మంచి పొన్నులు ఉన్న మూడు బాణాలతో 

లక్ష్మణుని లలాటముమీద కొట్టెను. 33, 34 

మూ.' తైః పృషత్కెర్లలాట ఫైః శుశుభే రఘునన్షనః; 

రణా(గే సమరశ్లాఫీ త్రిశృజ్ల ఇవ పర్వతః. 35 

ప్ర. అ. సమరశా ఘీ=యుదమును శాఘించు, రఘునన్షనణలక్ష్మణుడు, 
౮ డా గా ౧ ద్వ 

లలాట స్షఃలలాటమునందున్న, తై౯ఆ, పృషత్కెశ=బాణములతో, సమరాయుద్ద 

ర్రా 
రం 

మునందు, త్రిశృజ్ఞః=మూడు శిఖరములు గల," పర్వతః ఇవాపర్వతము వలె, 

శుశుభే=ప్రకాశించెను. 

తా. యుద్రప్రియుడైన లక శ్రైణుడు లలాటమునందు నాటుకొని ఉన్న 

ధ్ ర యు 
ఆ బాణములతో మూడు శిఖరములున్న పర్వతము వలె యుద్దరంగములో 

ప్రకాశించెను. 
35 

మూ. స తథాహ్యర్ణితో బాణై రాక్ష సేన తదా మృధే, 

తమాశు (పతివివ్యాథ లక్ష్మణః పజ్షాధిః శరైః. 36 

వికృష్యేన్తజితో యుద్దే వదనే శుభకుణ్ణలే, 

ప్ర. అ. తదా=అప్పుడు, మృధే=యుద్దమునందు, రాక్ష సేన=రాక్టసునిచేత, 

తథా=అట్లు, అర్షితః= పీడింపబడిన, సః లక్ష్మణః=అఆ లక్ష్మణుడు, ఆశు=శీఘ్రముగా, 

ఆకృష్య=ధనస్సును లాగి, యుద్ధాయుద్ధమునందు, ఇన్దుజితః=ఇం ద్రజిత్తుయొక్క, 

శుభకుణ్ణ లే=-సుందరములైన కుండలములు గల, వదనే=ముఖమునందు, తమ్=వానిని, 

పఖ్నుభిఃా ఐదు, శరైణాబాణములచేత, ప్రతివివ్యాధాతిరిగి క ట్టను. 

తొ. అప్పుడు యుద్దమునందు ఆ రాక్షసునిచేత ఆ విధముగా 
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బాణములచేత పీడింపబడిన లక్ష్మణుడు వెంటనే ధనస్సును లాగి ఐదు 

బాణములతో అందమైన కుండలములు గల ఆ ఇంద్రజిత్తు ముఖముమీద 

కట్టను. 36 

మూ. లక్ష్మణేన్హుజితౌ వీరౌ మహాబలశరాసనౌ, 37 
అన్యోన్యం జఘ్నతుర్పాణైర్సిశిఖైరీమవిక్రమౌ. 

ప్ర అ. వీరౌ=వీరులు, మహాబలశరాసనౌ=గొప్ప బలము ధనస్సులూ 
కలవారూ, భీమవిక్రమౌ=భయంకరమైన, పరాక్రమము గలవారు అయిన, 

లక చేన్తజితౌ=లక్ష | ణేంద్రజీత్తులు, _విశిఖైకావిశిష్టములైన అ(గభాగములు గల, 
వు, యె ర లు can 

బాణై=బాణములచేత, అన్యోన్యమ్=పరస్పరము, జఘ్నతుః=కొట్టరి. 

తా. వీరులు, గొప్ప బలము ధనస్సులూ కలవారూ, భయంకరమైన 

"పరాక్రమము కలవారు అయి ఆ లక్ష ్మణేంద్రజిత్తులు వాడియైన బాణాలతో 

ఒకరినొకరు. కొట్టరి. 37 

మూ. తతః శోణితదిగ్దాజ్లా లక్ష్మణేనజితావుభౌ, 38 

రణే తౌ రాజతుర్వీరౌ పుష్పితావివ కింశుకౌ. 

ప్ర, అ, తతః=అటు పిమ్మట, శోణితదిగ్దాజ్లా=రక్తముచేత పూయబడిన 

శరీరములు గల, తౌ=ఆ, లక్ష ణేనిజితౌ=లక ణేంద్రజిత్తులు, ఉభొ=ఇదరూ, 

రణే=యుద్దమునందు, పుష్పితౌ=పుష్బీంచిన, కింశుకౌ ఇవ=కింశుకవృక్ష ములు 
వలె, రేజతుః=ప్రకాశించిరి. 

తా. అప్పుడు యుద్ధమునందు రక్తముచేత పూయబడిన శరీరములు 
గల ఆ లక్ష శబేంద్రజిత్తులు ఇద్దరూ పుష్పించిన మోదుగచెట్ట వలె ఉండిరి. 38 

మూ. తౌ పరస్పరమభ్యేత్య సర్వగా త్రేషు ధన్నినౌ, 39 

ఘోరైర్వివ్యధతుర్భాణైః కృతభావావుభౌ జయే. 

ప. అ. జయేజయమునందు, కృతభావౌ=చేయబడిన భావము 

గల, ధన్వినౌాధనుర్హరులైన, తౌ=ఆ, ఉభౌ=ఇద్దరూ, పరస్సరమ్=పరస్పరమును, 

అభ్యేత్య=సమీ పించి, ఘో రైః=ఘోరములైన, బాణై=బాణములచేత, సర్వగా(త్రేషుడా 

అన్ని ఆవయవములందు, .వివ్యధతుః=కొట్టిరి. 

తా. జయము సంపాదించవలె నను నిశ్చయముతో ధనుర్దరులైన 
వారిద్దరూ ఒకరిని ఒకరు సమీపించి ఘోరములైన బాణములచేత అన్ని 
అవయవములందు కొట్టుక్"నిరి. : 39 
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మూ. తతః సమరకోపేన సంవృతో రావణాత్మజః; 40 

విభీషణం త్రభిర్బాజర్విన్యాథ వదనే శుభే, 

ప్ర. అ. తతః=అటు పిమ్మట, సమరకో పేనాయుద్ధకోపముతో, సంవృతః= 

కూడిన, రావణాత్మజః=ఇంద్రజిత్తు, శుభే=శుభమైన, వదనే=ముఖమునందు, 

విభీషణమ్ =విభీషణుళ్లి, |త్రిభిణమూడు, బాణైః=బాణములచేత, వివ్యాధ=కొ టను. 

తొ, అప్పుడు యుదకోపముతో కూడిన ఇంద్రజిత్తు విభీషణుణ్ణి, మూడు 
యఖ 

బాణాలచేత మంగళకరమైన ముఖముమీద కొట్టెను. 40 

@ జావ ఈ 

మూ. అయోముఖై స్తి.భిర్విద్దా S రాక్ష ఎన్హ్రం విభీషణమ్, 41 

ఏకెకేనాభివివ్యాధ తాన్సర్యాన్ హరియూథపాన్. 

ప్రై అ. రాక్ష సేన్హమ్=రాక్షసనాయకు డైన, విభీషణమ్=విభీషణుని, 

త్రిభి=మూడు, అయోముఖైాబాణములచేత, విద్దా ఇెకొటి, తొన్=ఆ, సర్వాన్ =స 

మస్తమైన, హరియూథపాన్=వానర నాయకులను, ఏకైకేనాఒక్కొక్క బాణముచేత, 

అభివివ్యాధ=క్" బ్లను. 

తా, రాక్షసనాయకుడైన విభీషణుణి మూడు బాణాలతో కొట్ట వానర 

నాయకులనందరినీ ఒక్కొక్క బాణముచేత కొట్టను. 41 

మూ. తస్మె దృఢతరం క్రుడ్గో జఘాన గదయా హయాన్, 42 

విభీషణో మహాతేజా రావణేః స దురాత్మనః, 

ప్ర, అ. మహాతేజాః==గొప్ప తేజస్సుగల, సః విభీషణః=ఆ విభీషణుడు, 

తస్మె=వానికొరకు, దృఢతరమ్=చాల  ' అధికముగా, క్రుద్దణాకో పించినవాడై, 
దురాత్మనః=దురాత్ము డైన, రావణేః=ఇంద్రజిత్తుయొక్క, హయాన్ =గుజ్జములను, 

గదయా=గదచేత, జఘాన=చం పీవేసెను. 

తా. గొప్ప తేజస్సు గల ఆ విభీషణుడు దురాత్ముడైన ఆ ఇంద్రజిత్తుమీద 

చాల కోపించి వాని గుజ్జములను గదతో చంపివేసెను. 42 

మూ. స హతాశ్యాత్సమాప్సత్య రథాన్మథితసారధథిః, 43 

అథ శక్తిం మహాతేజాః పితృవ్యాయ ముమోచ హా. 

ప్ర. అ. మధితసారధథిః=చంపబడిన సారథి గల, మహాతేజాః=గొప్ప తేజస్సు 

గల, సః=ఆ ఇంద్రజిత్తు, హతాశ్వాత్=చంపబడిన గుజ్జములు గల, రథాత్ =రథ 

మునుండి, సమాప్పత్య=దిగి, అధథ=అటు పిమ్మట, పితృవ్యాయ= పినతం డ్రక"రకు, 

శక్తి మ్=శక్తిని, ముమోచ హ=విడచెను. 
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తా. ముందుగానే సారథి లేని మహాతేజఃశాలియైన ఇంద్రజిత్తు చంపబడిన 
గుజ్జములు గల రథమునుండి క్రిందికి దుమికి పినతండ్రిపై శక్తిని ప్రయోగించెను. 

మూ. తామాపతన్తీం సం(పేక్ష $ సుమిత్రానన్లవర్తనః, 44 
చిచ్ళేద నిశితై ర్భాణైర్హశధాపాతయద్భువి. 

ప్ర. అ. సుమిత్రానన్షవర్రనఃాలక్ష్మణుడు, ఆపతస్తీమ్=వచ్చి పడుచున్న, 
తామ్=దానిని, సంపేక్ష [ెచూచి, నికితైణావాడియైన, బాణైణబాణములచేత, 

_ చిచ్చేద=ఛేదించెను. దశధా=పదిగా, భువి=నేలమీద, అపాతయత్ =పడగొ ట్లను. 

తా. లక్ష్మణుడు వచ్చుచున్న ఆ శక్తిని చూచి వాడియైన బాణములచేత 
ఛేదించి పది ముక్కలుగా నేలమీద పడగొ'ట్లును. 44 

మూ. తస్మె దృఢతనుః క్రుద్దో హతాశ్వాయ విభీషణః 45 

వజస్పర్శసమాన్ పజ ససర్గోరసి సాయకొన్. 

ప్ర. అ. దృఢతనుఃదృఢమైన శరీరము గల, విభీషణజావిభిషణుడు, 
_ హతాశ్వాయాచంపబడిన అశ్వములు గల, తస్మె=వానికి, (క్రుద్దఃణాకో పించిన 

వాడై, ఉర సి=వక్షస్థలమునందు, వజస్పర్శసమాన్ =వజస్పర్శతో సమానములెన, 
పష్ఞైాఐదు, సాయకాన్=బాణములను, ససర్ద=విడచెను. 

తా. దృఢమైన శరీరము గల విభీషణుడు అశ్యములను కోల్పోయిన ఆ 

ఇంద్రజిత్తు పై కోపముతో, ఆతని _ వక్షస్టలముమీద వజ్రముతో సమానమైన 
రా 

స్పర్శగల ఐదు బాణములను విడచెను. 45 

మూ. తే తస్య కాయం భిత్వా తు రుక్కపుజ్ఞా నిమిత్తగాః, 46 
బభూవుర్గో హితాదిగ్దా రకా ఇవ మహోరగాః. 

పై అ నిమిత్తగాణాలక్ష్యము గూర్చి చెళ్లు, రుక్కపుజ్బా౭=బంగారు 
పొన్నులు గల, తే=ఆ బాణములు, తస్య=వానియొక్క, కాయమ్=శరీరమును, 

భిత్యా తూైభేదించి, లో హితాదిగ్గాజారక్షముచేత పూయబడినవై, రక్తాః=ఎబల్బని, 
మహోరగాః ఇవామహాసర్పములు వలె, బభూవుః=అయినవి. 

తా. లక్ష్యమును గూర్చి వెళ్ళు, బంగారు పొన్నులు గల ఆ బాణములు 

వాని శరీరమును ఛేదించి రక్తముచేత పూయబడినవై ఎట్టని మహాసరముల 

వలె అయినవి. 46 

మూ. స పితృవ్యస్య సంగక్రుద్ద ఇన్హ్రాజిచ్చరమాదదే, 47 
ఉత్తమం రక్షసాం మధ్యే యమదత్తం మహాబలమ్. 

Ca 

ప్ర. అ. సః ఇన్రజిత్=ఆ ఇంద్రజిత్తు, పితృవ్యస్య=పినతండడికి , 
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సంక్రుద్దఃకో పించినవాడ్డై, రక్షసామ్=రాక్షసులయొక్క, మధ్యే=మధ్యయందు, 

యమదత్తమ్=యమునిచేత _ ఇవ్వబడిన, మహాబలమ్=గొప్ప బలము గల, 

ఉత్తమమ్=ఉత్తమమైన, శరమ్=బాణమును, ఆదదే=గ హించెను. 

తా. ఇంద్రజిత్తు పినతండ్రిమీద కోపించి, రాక్షసుల మధ్యలో ఉండి, 

యముడిచ్చిన, గొప్పు బలము గల ఉత్తమమైన బాణమును (గ్రహించెను. 47 

మూ. తం సమీక్ష్య మహాతేజా మహేషుం తేన సంహితమ్, 48 

లక్ష శణో౬ప్యాదదే బాణమన్యద్భీమపరాక్రమః. 

ప్ర. అ. మహాతేజాః=గొప్ప తేజస్సు గల, భీమపరాక్రమః౭భయం కరమైన 
పరాక్రమము గల, లక్ష లో. పి=లక్ష్మణుడు కూడ, తేన=వానిచేత, సంహి 

తమ్=సంధింపబడిన, తమ్=ఆ, మహేషుమ్=మహాబాణమును, సమీక్ష ్య=చూచి, 

అన్యత్ =మరియొక, బాణమ్=బాణమును, ఆదదే=గహించెను. 

తా. గొప్ప తేజస్సు భయంకరమైన పరాక్రమము గల లక్ష్మణుడు 

ఆతడు సంధించిన మహాబాణమును చూచి మరొక బాణమును తీసెను. 

అ షే మూ. కుబేరేణ స్వయం స్వష్నే యద్దత్తమమితాత్మనా, 49 

దుర్హయం దుర్విషహ్యం చ సేన్తోరపి సురాసురైః. 
ణు ర Cun 

ప్ర. అ. యత్=ఏది, అమితాత్మనా=అమితమైన ప్రభావముగల, కుబేరేణ= 

కుబేరునిచేత, స్వ్యయమ్=స్వయముగా, స్వ స్నే=స్వప్నమునందు, దత్త మ్=ఇవ్వబడినదో, 

ప్పేన్ట;=ఇంద్రునితో కూడిన, సురాసురైరపి=సురులచేతను అసురులచేతను కూడ, 
దుక్టేయమ్=జయింప శక్యముకానిదో, దుర్విషహ్యం చాసహించ శక్యము కూడ 

కాదో, (అట్టి బాణమును |గహించెను అని పూర్వశ్లోకముతో అన్వయము.) 

తా. ఆ బాణమును కుబేరుడు స్వయముగా స్వప్నములో లక్ష ్మణునకు 

ఇచ్చి ఉండెను. దీనిని ఇంద్రునితో కూడిన సురాసురులు కూడ జయించజాలరు, 

సహించజాలరు. 49 

మూ. తయోస్తు ధనుషీ (శేస్టే బాహుభిః పరిఘోపమైః, 50 
వికృష్యమాణే బలవత్ కౌష్బావివ చుకూజతుః. 

ప్ర. అ. పరిఘోపమైః=పరిఘలవంటి, బాహుభిః=బాహువులచేత, బలవత్ =బ 

లముగా, వికృష్యమాణే=లాగబడుచున్న, తయోణావారిద్దరియొక్క, (శ్రే ప్మే శ్రేష్టము 

లైన, ధనుషీ=ధనస్సులు, క్రౌఖ్బావివాక్రౌంచ పక్షులు వలె, చుకూజతుకాధ్వనిచే సినవి. 

తా. పరిఘలవంటి బాహువులచేత బలముగా లాగబడిన ఆ భక్ష ్యణేంద్రజిత్తుల 

'(్రేష్ణములైన ధనస్సులు (క్రౌంచపక్టులవలె చప్పుడు చేసినవి. 50 
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మూ. తాభ్యాం తు ధనుషి శే సంహితౌ సాయకోత్తమౌ, 511 

వికృష్యమాణే వీరాభ్యాం భృశం జజ్యలతుః శ్రియా. 

ప్ర. అ. తాభ్యాం వీరాభ్యామ్=ఆ వీరులచేత, శే =శేష్టమైన, 

ధనుషాధనస్సునందు, సంహితౌ=సంధించబడిన, _ వికృష్యమాణే=లాగబడుచున్న, 
సాయకోత్తమౌ= శేష్టములైన బాణములు, భృశమ్=మిక్కిరి, శియా=శోభతో, 
జజ్వలతుఃాప్రజ్వలించినవి. _ 

తొ. వీరులైన ఆ లక్ష్మణేంద్రజిత్తులు ధనస్సుమీద సంధించి లాగిన 

(శ్రేష్టములైన ఆ బాణములు శోభతో ప్రజ్వరిల్లినవి. 51 

మూ. తౌ భాసయన్తావాకాశం ధనుర్భా ్ రం విశిఫా చ్యుతా, 52 

ముఖేన ముఖమాహత్య సంనిసేతతురోజసా. 

ప్ర_ అ. ధనుర్భ్యామాధనస్సు నుండి, చ్యుతౌ=జారిన,  తౌడాఆు, 
విశిఖౌ=బాణములు, ఆకాశమ్=ఆకాశమును, భాసయన్తా=ప్రకాశింపచేయుచున్న వై, 
ముఖేన-ముఖముచేత, ముఖమ్=ముఖమును, ఆహత్య=కొట్టి, ఓజసా=తేజస్సుతో, 
సంని పేతతుఃసంఘర్షమును పొందినవి. 

తా. ధనస్సులనుండి బైటకు వచ్చి ఆ బాణములు ఆకాశమును 

ప్రకాశింపజేయుచు ముఖముతో ముఖమును కొట్టి, కాంతిమంతములై సంఘర్షణ 
“ పొందినవి. 52 

మూ. _సంనిపాతస్తయోశ్చా సీచ్చరయోర్లోరరూపయో,, 53 

సధూమవిస్ఫులిబ్లశ్ళ్చ తజ్బో౭_గ్నిర్జారుణో ౬_ భవత్. 

ప్ర. అ. ఘోరరూపయోః=భయంకరమైన ఆకారము గల, తయోః 

శరయోః=ఆ బాణములయొక్క, సంనిపాతఃాసంఘర్షము, సధూమవిస్ఫులిజ్ఞః= భూ 

మముతోను అగ్నికణములతోను కూడినదిగా, ఆసీత్=ఆయెను. తజ్జః=దానివలన 
పుట్టిన, అగ్నికాలఅగ్ని, దారుణః=దారుణముగా, అభవత్ =ఉండెను. 

తా. భయంకరమైన రూపముగల ఆ బాణముల సంఘర్షమువలన 
ధూమము, అగ్నికణములు బయలుదేరెను. దాని వలన పుట్టిన అగ్ని భయంకరముగా 

మూ. తౌ మహాగ్రహసంకాశావన్యోన్యం సంనిపత్య చ, 54 
సంగ్రామే శతధా యాతౌ మేదిన్యాం చెవ సేతతుః. 

ప్ర_ అ. సంగ్రామే=యుద్దమునందు,  మహాగ్రహసంకాశౌ=మహ్మాగ్రహ 
ములవంటి, తౌ=ఆ బాణములు, అన్యోన్యమాపరస్పరము, సంనిపత్య=ఢికొని, 
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శతధా=నూరు ముక్కలుగా, యాతౌ=అయినవై, మేదిన్యామ్=భూమిమీద, పేతతుః= 
పడినవి. 

తా. మహాగ్రహముల వలె ఉన్న ఆ బాణములు యుద్ధములో ఒకదానితో 

ఒకటి డీకొని నూరు ముక్కలై నేలమీద పడిపోయినవి. ర్4 

మూ. శరౌ ప్రతిహతౌ దృష్టా కే తావుభౌ రణమూర్హని, ర్ర్ 

వీడితొ జాతరోషా చ లక్ష్మణేన్హుజితౌ తదో. 

ప. అ. తదా=అప్పుడు, తౌెౌ=ఆ, లక్ష క్ష్మణేన్తుజితౌ=లక్ష ్ యకోంద్రజిత్తులు, 

ఉభొ=ఇద్దరూ, రణమూర్హనిా =రణాగ్రమునందు, ప్రతిహతౌ= =కొట్టబడిన, శరె=-బాణ 

ములను, దృష్టా చూచే, వ్రీడితౌ=సిగ్గుపడిరి. జొతరోషా చాపుట్టిన రోషము 

కలవారు అయిరి. 

తా. అప్పుడు ఆ లక్ష కణేంద్రజిత్తు లిద్దరూ రణాగ్రమునందు తను 

బాణములు దెబ్బ తిని పడిపోవుట చూచి సిగ్గు “చందిరి. వారికి కోపావేశము 

కూడ కలిగెను. ర్ద్ 

మూ స సంరబ్దస్తు సౌమిత్రిరస్త్రం వారుణమాదదే, 56 

రౌద్రం మ్ హేన్ద్రజిద్యుద్దే౭..ప్యసృజద్యుద్ధనిష్టితః 

ప్ర అ సః సౌమిత్రిః=ఆ లక్ష్మణుడు, సంరబ్దః౭తొందరపడుచు, 

వారుణమ్=వారుణ మను, అస్త్రమ్=అస్త్రమును, ఆదదేగ్రహించెను. యుద్దే=ఆ 

యుద్దమునందు, యుద్ధవి ష్మితణాయుద్దమునందు స్టిరుడైన, మహే హీన్తుజిద పాఇం 

ద్రజిత్తుకూడ, రౌద్రమ్=రౌద్రాస్త్రమును, అసృజత్ =స్పేజించెను. 

తా, లక్ష్మణుడు తొందరపడుచు వారుణాస్త్రమును ప్రయోగించగా 

యుద్ధమునందు స్థిరుడైన ఇంద్రజిత్తుకూడ యుద్దమునందు, రౌదాస్త్రమును 

ప్రయోగించెను. 56 

మూ, తేన తద్విహతం శ స్త్ర ౦ వారుణం పరమాద్భుతమ్, 57 

తతః క్రుద్దో మహాతేజా ఇన్హ్రజితృమితింజయః, 

ఆగ్నేయం సందడే దీప్తం స లోకం సంక్షిపన్నివ. 58 

ప్ర. అ. లేనాఆ రౌద్రాస్త్రముచేత, పరమాద్భుతమ్=చాల ఆశ్చర్యకర 

మైన, తత్=ఆ, వారుణమ్ అస్త్రమావారుణాస్త్రము, విహతమ్=క్ "ట్టబడినది. 
తతః=అటు పిమ్మట, మహాతేజాణగొప్ప తేజస్సు గల, సమితింజయజాయుద్ధమును 

జయించు, సః=ఆ, ఇన్హుజిత్ =ఇంద్రజిత్తు, లోకమ్=లోకమును, సంక్షి పన్నివ్నశింప 
చేయుచున్నవాడు వలె, దీప్తమ్=ప్రజ్వలించుచున్న, ఆగ్నేయమ్=ఆగ్నేయాస్ర్ర మును, 
సందధే=సంధించెను. 
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తా ఆ రౌద్రాస్త్రము చాల ఆశ్చర్యకరమైన వారుణొస్త్రమును 

కొట్టివే సెను. పిమ్మట గొప్ప తేజస్సు గల, యుద్దమును జయించు ఇంద్రజిత్తు 

కొపించినవాడై లోకమునంతనూ నశింపచేయ నున్నాడా అన్నట్లు, ప్రజ్వలించుచున్న 
ఆన్నేయాస్త్రమును ప్రయోగించెను. 57, 58 

మూ. సౌరణాస్ర్రేణ తద్వీరో లక్ష్మణః పర్యవారయత్, 
అ బి అ గొ అస్త్రం నివారితం దృష్టా S రావణః కోధమూర్చితః, 59 

ఆదదే నిశితం బాణమాసురం శత్రుదారణమ్. 

ప. అ. వీరణావీరుడైన, లక్ష్మణఃాలక్ష్మణుడు, సౌరేణ అస్ర్రేణాసౌ 
రాస్త్రముచేత, తత్=దానిని, పర్యవారయత్ =నివారింపచేసెను. అస్త్రమ్=అస్త, 

మును, నివారితమ్ =నివారింపబడినదానినిగా, దృష్టా $=చూచి, రావణిః=ఇంద్రజిత్తు, 
కోధమూర్భితః= క్రోధావిష్టుడై,  శృత్రుదారణమ్=శృత్రువులను  చీల్చివేయు, నికి 
తమ=వొడియైన, ఆసురం బాణమ్=ఆసురాస్త్రముతో కూడిన బాణమును, 

ఆదదేాగ హించెను. 

తా, వీరుడైన లక్ష్మణుడు సూర్యా స్త్రముచేత ఆ ఆగ్నీయాస్త్రమును 

నివారించెను. ఆ అస్త్రము నివారింపబడుట చూచి ఇంద్రజిత్తు క్రోధావిష్టుడై 
శత్రువినాశకమైన వాడియైన ఆసురబాణమును సంధించెను. 59 

మూ. తస్మాచ్చాపాద్విని'పృతుర్భాస్వరాః కూటముద్గరాః, 60 

శూలాని చ భుశుళ్ణా [ఖే గదాః ఖడ్లాః పరశ్వధాః. 

ప్ర. అ. తస్మాత్ =ఆ, చాపొత్ =ధనస్సునుండి, భాస్వరాణా ప్రకాశించుచున్న, 

కూటముద్గరాణాకూటములు ముగ్గరములు, శూలాని చాశూలములు, భుశు 

జ్ఞ్యశ్చైభుశుండులు, గదాః=గదలు, ఖడ్గాః౭ఖడ్గములు, పరశ్వధాకాగండగ్ొడ్డళ్ళు, 

విని ప్పేతుః=బయలుదేరినవి. 

తా, ఆ ధనస్సునుండి ప్రకాశించుచున్న కూటములు, ముద్గరములు, 

శూలములు, భుశుండులు, గదలు, ఖడ్గములు, గండ్రగొడ్డళ్లు బయలుదేరినవి.60 

మూ. తద్ద కా లక్ష్మణః సంఖ్యే ఘోరమస్త్రం సుదారుణమ్, 61. 

అవార్యం సర్వభూతానాం సర్వశస్త్రవిదారణమ్, 

మా హెశ్వరేణ ద్యుతిమాంస్తదస్త్రం ప్రత్యవారయత్. 62 

ప్ర అ, ద్యుతిమాన్ =కాంతి గల, లక్ష ్మణకాలక్ష్మణుడు, సంఖ్యేయుద్దము 

నందు, సుదారుణమాచాల దారుణము, సర్వభూతానామ=సమస్తభూతములకు, 

ఆలార్యమ్=నివారింప శక్యము కానిది, సర్వశస్త్రవిదారణమ్=సకల శస్త్రములను 

చీల్చివేయునది అయిన, తత్=ఆ, ఘోరమ్=ఘోరమైన, అఆస్త్రమ్=అస్త్రమును, 
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దృష్ట్రా=చూచి, మా హేశ్వరేణ=మా హేశ్వరా స్ర్రముచేత, తత్=ఆ, అస్ర్రమ్=అస్త్ర 

మును, ప్రత్యవారయత్ =నివారించెను. 

తొం కాంతిమంతుడైన లక్ష్మణుడు యుద్ధమునందు చాల భయంకరము, 

సకల భూతములచేత నివారింప శక్యముకానిది, సకల శస్త్రములను చీల్చి వేయునది 

అయిన ఆ ఘోరమైన ఆసురాస్త్రమును చూచి దానిని మా హేశ్వరాస్త్రముచెత 

నివారించెను. 
61, 62 

మూ. తయోః సమభవద్యుద్దమద్భుతం రోమహర్షణమ్, 

గగనప్పాని భూతాని లక్ష్మణం పర్యవారయన్. 63 

ప్ర అ. తయోజావాళ్ళిద్దరికీ, అద్భుతమ్ =ఆశ్చర్యకర మైన, రోమ 

హర్షణమ్=రోమాంచము కలిగించు, యుద్దమ్=యుద్ధము, సమభవత్ =ఆయెను. 

గగనస్థాని=ఆకాశమునందున్న, భూతాని=భూతములు, లక్ష శణామైాలక్ష శకుని, 

పర్యవారయన్ =చుట్టి నిలచినవి. 

తా. వాళ్ళిద్దరికీ ఆశ్చర్యకరమైన, రోమాంచమును కలిగించు యుద్దము 

జరిగెను. ఆకాశమునందు సంచరించు భూతములు లక్ష్మణుని చుట్టూ నిలచెను. 

మూ. భైరవాభిరుతే భీమే యుద్దే వానరరక్ష సామ్, 

భూతైర్చహుభిరాకాశం విస్మితైరావృతం బభౌ. 64 

ప్ర అ. వానరరక్షసామ్=వానరరాక్షసులయొక్క, భైరవాభిరుతే= 

భయంకరమైన ధ్వని గల, భీమే=భయంకరమైన, యుద్దే=యుద్దమునందు, 

విస్మి తై౯ాఆశ్చర్యము చెందిన, బహుభిః=అనేకమైన, భూతైః= ప్రాణులచేత, ఆవ 

శమ్=ఆవరించబడిన, ఆకాశమ్=ఆకాశము, బభౌ=ప్రకాశించిను. 

తా. భయంకరమైన ధ్వనితో నిండిన, భయంకరమైన ఆ వానరరా 

క్షసుల మధ్య జరుగుచున్న యుద్దమునందు ఆశ్చర్యపడుచున్న ప్రాణులచేత 

ఆవరింపబడినదై ఆకాశము ప్రకాశించెను. 64. 

మూ. బుషయః పితరో దేవా గన్లర్వగరుడో రగాః, 

శతక్రతుం పురస్కృత్య రరక్టుర్లక్ష్మణం రణే. 65 

ప్ర అ. బుషయః=బుషులు, పితరః= పితృదేవతలు, దేవాః=దేవతలు, 

గన్దర్వగరుడోరగాజ గంధర్వులు, గరుడులు, ఉరగులు, శత క్రతుమ్=దే వేం ద్రుణ్ణి, 

పురస్కృత్యైముందు ఉంచుకొని, లక్ష్మణం=లక్ష గుల్ల, రణే=యుద్దమునందు, 

రరక్షుః=రక్తించిరి. 

తౌ. దేవేందుణ్ణి ముందు ఉంచుకొని నిలచి ఉన్న బుషులు, 
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పితృదేవతలు, దేవతలు, గంధర్వులు, గరుడులు, ఉరగులు, యుద్దములో 

లక శ్యణుల్లి రకించిరి. 
వు £3 ల 

65 

మూ, అథాన్యం మార్షణ(శ్రేష్టం సందదే రాఘవానుజః, 

హుతాశనసమస్పర్శం రావణాత్మజదారణమ్. 66 

ప్ర. అ. అథాఅటుపిమ్మట, రాఘవానుజజాలక్ష్మణుడు, హుతాశనసమ 

స్పర్శమ్=అగ్నితో సమానమైన స్పర్శ గలది, రావణాత్మ జదారణమ్ =ఇం ద్రజిత్తును 

చీల్చి చేయునది అయిన, అన్యమ్=మరియొక, మార్గణ(శ్రేష్పమ్= శ్రేష్ట మైన బాణమును, 

సందదే=సంధించెను. 

తా. పిమ్మట లక్ష్మణుడు అగ్ని స్పర్శవంటి స్పర్శ గలది, ఇం(దజిత్తును 

న గ 6 చీల్చి వేయునది అయిన మరియొక (శ్రేష్టమైన బాణమును సంధించెను. 6 

మూ. _సుపత్రమనువృత్తాజ్ఞం సుపర్వాణం సుసంసితమ్, 
చి గ్గ య 

సువర్గవికృతం వీరః శరీరాన్తకరం శరమ్. 67 

దురావారం దురిషహం రాకసానాం భయావహమ్, బీ ట్ 
ఆశీవిషవిషప్రఖ్యం దేవసంఘ్టైః సమర్చితమ్. 68 

ప్ర. అ. వీరణవీరుడైన లక్ష్మణుడు, సుషత్రమామంచి రెక్కలు 
గలది, అనువృత్తాజమ్-అనువృత్తమైన (మొదట సన్నముగాను (క్రమముగా 

లావుగాను ఉన్న) శరీరము గలది, సుపర్యాణమ్=మంచి కణుపులు గలది, 

సుసంస్థితమ్=బాగుగా ఉన్నది, సువర్ణవికృతమ్=బంగారము చేత అలంకరింపబడి 

నది, శరీరాన్నకరమ్=శరీరమునకు అంతము చేయునది, దురావారమ్=నివారింప 

శక్యముకానిది, దుర్విషహమ్=సహింప శక్యము కానిది, రాక్షసానామ్= రాక్షసులకు, 

భయావహమ్=భయమును కలిగించునది, ఆశీవిషవిషప్రఖ్యమ్=సర్పవిషముతో సమా 

నము, దేవసంఘైః= దేవతల సముదాయముచేత, సమర్సితమ్=పూజింపబడినదె 
అయిన, శరమ్=బాణమును (సంధించెను. 

తౌ, వీరుడైన లక్ష్మణుడు సంధించిన ఆ బాణము మంచు 

రెక్కలతో, అనువృత్తమైన ఆకారముతో, అందమైన  కణుపులతో చక్కగా 

ఉండెను. బంగారము చేత అలంకరించబడెను. అది శత్రువులను చం పివేయ 

సమర్థము. నివారింప శక్యముకానిది. సహింప. శక్యము కానిది. రాక్షసులకు 

భయము కలిగించునది. సర్పవిషముతో సమానమైన ఆ బాణము దేవతలచేత 

పూజింపబడినది. 67, 68 

మూ. యేన శక్రో మహాతేజా దానవానజయత్సుభుః, 

పురా దేవాసురే యుద్దే వీర్యవాన్ హరివాహనః 69 
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ప్ర. అ. పురా=పూర్వము, దేవాసురే యుద్దే= =దేవాసురుల యుద్ధమునందు, 
మహోతేజాః=గొప్ప తేజస్సుగల, ప్రభుః ప్రభువైన, వీర్యవాన్ =పరాక్రమవంతుడైన, 

హరివాహనః=ఆకుపచ్చని గుజ్ణ్లములు గల, శక్రఃాదే వేంద్రుడు, యేన= దేనిచేత, 

దొనవాన్=దానవులను, అజయత్=జయించెనో ఆ బాణమును సంధించెను. 

తౌ, పూర్వము దేవాసురయుద్ధమునందు గొప్పు తేజస్సు గలవాడు, 

సమర్హుడు, పరాక్రమవంతుడు, ఆకుపచ్చని సేజ్జములు గలవొడు అయిన దేవేంద్రుడు 

ఈ బాణముచేతనే దానవులను జయించెను. 69 

మూ. తదైన్లోమస్త్రం సౌమిత్రిః సంయుగేష్వపరాజితమ్, 
. అ న్ 

శర(శ్రేష్టం ధనుఃశ్రే స్టే వికర్షన్నిదమిబ్రవీత్ 70 

లక్షీ శ్రైవాన్ లక్ష్మణో వాక్యమర్థనాధకమాత్మనః. 

ప్ర. అ. సౌమిత్రి=సుమిత్రాపుత్రుడు, లక్షీ వాన్=శోభ కలవాడు అయిన, 
లక్ష అలక క్ష్మణుడు, సంయుగేషు=జయుద్ధములందు, అపరాజితమ్=ఓ డింపబడని, 

శరే=ఆ, ఐన్హ్రుమ్=ఇందుని సంబంధమైన, అస్త్రమ్=అస్త్రమును, శరశేష్ణమ్= 
(శ్రేష్టమైన బాణమును, ధనుః శ్రీశ షై = శ్రేష్టమైన ధనస్సునందు, వికర్షన్= =లాగుచు, 

ఆత్మనఃతనయొక్క, అర్హసాధకమ్=కార్యమును సాధించు, ఇదం " వాక్యమ్=ఈ 
వాక్యమును, అ(బవీత్ = =పలికెను. 

తా. సుమిత్రాపుత్రుడు, సౌందర్యశోభితుడు అయిన లక క్ష్మణుడు 

యుద్ధములలో ఎన్నడూ ఓటమి లేని ఐంద్రాస్త్రమును, (శ్రేష్టమైన బాణమును 

శ్రేష్టమైన ధనస్సునందు సంధించి లాగుచు తన కార్యమును సాధించు ఈ 

వాక్యమును పలి కను. 70 

మూ, ధర్మాత్మా సత్యసన్తశ్చ రామో దాశరథిర్యది, 71 

పౌరుషే చాప్రతిద్వన్ల(ః శరైనం జహి రావణీమ్. 

ప్ర. అ. దాశరథిః=దశరథకుమారుడైన, రామః=రాముడు, ధర్మాత్మా=ధ 
ర్మాత్ముడు, సత్యసన్హశ్చ= సత్యసంధుడు, పౌరు షూపొరుషమునందు, అపతిద్వన్హ వో 

చ యది= ఎదిరించువాడు లేనివాడు అయితే, శర=ఓ ! బాణమా! ఏనమ్=ఈ, 

రావణిమ్=ఇందజిత్తును, జహి=చంపుము. 

తా. ఓ ! బాణమా! రాముడు ధర్మాత్ముడైతే, సత్యసంధుడైతే, 
పొరుషములో ఎదిరించగలవాడు ఎవడూ లేనివాడైతే ఈ ఇంద్రజిత్తును చంపుము. 

మూ. ఇత్యుక్త్వా బాణమాకర్ణం వికృష్య తమజిహ్మగమ్, . 72 

లక్ష గో సమరే వీరః స స ర్రేనిజితం (పతి. 
లు జరు: 

1? 



370 శ్రీమద్రామాయణము 

ప్ర. ౪. వీరణావీరుడైన్మ లక్ష్మ ణణాలక్ష ణుడు, ఇతి=ఇట్లు, ఉక్తా $=పలికి, 
సమరే=యుద్ధమునందు, అజిహ్మగమ్=వంకర లేకుండా పోవు, బాణమ్=బాణ 
మును, ఆక్షర్ణమ=చెవి వరకు, వికృష్య=లాగి, ఇన్హజితం (పతి=ఇంద్రజిత్తును గూర్చి, 
ససర్హ=విడచెను. 

తా. వీరుడైన లక్ష్మణుడు ఇట్లు పలికి వంకర లేకుండా (బుజువుగా) వెళ్లు 
ఆ బాణమును చెవివరకు లాగి, యుద్దమునందు, ఇంద్రజిత్తు పై (పయోగించెను. 

మూ. ఐన్హోస్త్రిణ సమాయుజ్య లక్ష శకః పరవీరహా, 73 యలు A 

తచ్చిరః సశిరస్ర్రాణం శ్రీమజ్ఞ సరితకుణ్ణలమ్, 
ప్రమథ్యేన్హుజితః కాయాత్సాతయామాస భూతలే. 74 
ప్ర. అ. పరవీరహా=శత్రువీరులను సంహరించు, లక్ష ్యకాాలక్ష్మణుడు, 

| లు యి 

ఐన్టాాస్త్రైణాఐంద్రాస్త్రముచేత, సమాయుజ్య=కూర్చి, సశిర స్రాణమ్=శి రః కవచముతో 
కూడిన, శ్రీమత్ =శోభాయుక్త మైన, జ్వలితకుణ్ణలమ్ = ప్రకాశించుచున్న కుండలములు 
గల, తత్ =ఆ, శిరణాశిరస్సును, ప్రమథ్య=శేదించి, ఇన్హ్రజిత=ఇం ద్రజిత్తుయొక్కు, 
కాయాత్ =శరీరమునుండి, భూతలే=నేలమీద, పాతయామాసాపడగొ ట్రైను. 

తా. శత్రువీరసంహారకుడైన లక్ష్మణుడు ఐంధద్రాస్త్రమును ప్రయోగించి, 
శిరకవచముతో కూడిన, శోభాయుక్తమైన, ప్రకాశించుచున్న కుండలములు గల 
శిరస్సును ఇంద్రజిత్తు శరీరమునుండి ఖండించి నేలమీద పడవేసెను.73, 74 

మూ. తద్రాక్షసతనూజస్య భిన్నస్కన్లం శిరో మహత్, ల దహ 

తపనీయనిభం భూమౌ దదృశే రుధిరోక్తితమ్. 75 

ప్ర. అ. భిన్నస్కన్దమ్-ఖండించబడిన మొండెము గల, రుధిరోక్రితమ్= ర 
కృముచేత తడపబడిన, రాక్షసతనూజస్య =ఇంద్రజిత్తుయొక్క, మహత్ = పెద్దదైన, 
తత్ శరః=ఆ శిరస్సు, తపనీయనిభమ్=బంగారముతో సమానమై, భూమౌ= 
నేలమీద, దదృశే=చూడబడెను. 

తా. మూపునుండి వేరుచేయబడిన పెద్దదైన ఆ ఇంద్రజిత్తు కిరస్తు 
రక్తముచేత తడపబడినదై నేలమీద సువర్హమయము వలె కనబడెను. 75 
మూ. హతః స నిపపాతాథ ధరణ్యాం రావణాత్మజః, 

కవచీ సశిరస్రాణో విప్రవిద్దశరాసనః. 76 ' కసకస 

కవచముతో కూడినవాడు, విప్రవిదశరాసనః=దూరముగా విసిరివేయబడ్న ధనస (గ్రా స్సు కలవాడు అయిన, సః రావణాత్మజః=ఆ ఇందజిత్సు, హతః=చంపబడినవా డై, 
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ధరణ్యామ్=నేలమీద, నిపపాత హ=పడిపోయెను. 

తా. కవచమును, శిరోరక్షక మగు ఆచ్చాదనమును ధరించిన ఆ 

ఇంద్రజిత్తు 'చంపబడినవాడ్రై. ధనస్సు దూరముగా పడిపోగా నేలపై కూలెను.76 

మూ. చుక్రుశుస్తే తతః సర్వే వానరాః సవిభిషణాః, 

హృష్యన్లో. నిహతే తస్మిన్ దేవా వృత్రవధే యథా. 77 

ప్ర. అ. తతః=అటు పిమ్మట, సవిభీషణాః=విభీషణునితో కూడిన, తే=ఆ,. 

సర్వే=సమస్త మైన, వానరాః=వానరులు, తస్మిన్ =అతడు, నిహతే=చంపబడినవాడ 

గుచుండగా, వృత్రవధే=వృత్రాసురుని వధయందు, దేవాః యథా=దేవతలు వలె, 

హృష్యన్నః=సంతో షించుచు, చుక్రుశుఃఅరచిరి. 

తా. అప్పుడు ఆ వానరులందరు, విభీషణుడూ కూడ ఆతడు 

చంపబడుటచే, వృత్రాసురుడు చంపబడినప్పుడు దేవతల వలె సంతో షించుచు 

ఆనందముతో అరచిరి. 77 

మూ, అథాన్తరికే భూతానావృషీణాం చ మహాత్మనామ్, 

జజే౭ థ జయసంనాదో గన్లర్యాప్పరసామ పి. 78 
ఇ రా 

ప్ర అ. అథ=అటు పిమ్మట, అన్తరి క్షే=ఆకాశమునందు, భూతానామ్= 

భూతములయొక్క, మహాత్మనామ్ =మహాత్ము లైన, బుషీణాం చాబుషులయొక్క, 

అథామరియు, గదర్వాప్పరణం చాగంధర్వులయొక్క అప్పరసలయొక్క, 

జయసంనాదః౭జయధ్వని, జజ్జ=పు ట్రను. 

తా. పిమ్మట ఆకాశము పై ఉన్న మహాత్ములైన బుషులు, గంధర్వులు, 

అప్పరసలు ఇతరభూతములు జయధ్యానములను చేసిరి. 78 

మూ. పతితం తమభిజ్ఞాయ రాక్ష సీ పా మహాచమూః, 

వధ్యమానా దిశో భేజే హరిభిర్ది కొశిభిః 79 

ప. అ. రాక సీ=రాక్షససంబంభ మైన, =ఆ, మహాచమూః=గొప్పు సేన, 

జితకాశిభి= జయము చేత ప్రకాశించుచున్న, హరిభిః=వానరులచేత, వధ్యమానా= 

కొట్టబడుచు, తమ్=ఆతనిని, పతితమ్=పడిపోయిన వానినిగా, అభిజ్ఞాయాగుర్తించి, 

దిశ=దిక్కులను, భేజే=పొందెను. 

తా. ఆతడు పడిపోవుట చూచి ఆ రాక్షససీన జయముతో 

ప్రకాశించుచున్న వానరులచేత కొట్టబడుచున్నదై దిక్కులకు పోయెను. 79 
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మూ. వానరైర్వధ్యమానా స్తై శస్త్రానుత్సృజ్య రాక్షసాః, 
లజ్కామభిముఖాః సస్రుర్శుష్టసంజ్ఞుః ప్రధావితాః, 80 

ప్ర అ. తే రాక్షనాః=ఆ రాక్షసులు, వాన రైః౭వానరులచేత, 

వధ్యమానాః=చంపబడుచున్నవారై, శ స్ర్రాణి= =ఆయుధములను, ఉత్స ్రజ్యైవిడచి, 
(భష్టసంజ్ఞాకానశించిన సంజ్ఞ గలవారై, ' ప్రధావితాణాపరు7త్తుచున్నవోరై, లజ్కామ్ 

అభిముఖాః=లంకను గూర్చి అభిముఖుతై, సస్రుఃవెల్చిరి. 

తా. ఆ వానరులు చంపివేయుచుండగా ఆ రాక్షసులు ఆయుధములు 

విడచి, సంజ్ఞ లేనివారై, పరుగెత్తుచు అంక వైపు వెళ్లిపోయిరి. 80 

మూ. _ దుద్రువుర్చహుధా భీతా రాక్షసాః శతశో దిశః, 
wu (a Oa ర 81 

త్యక్తా న్ ప్రహరణాన్ సర్వ పట్టశా సిపరశ్వధాన్. 

ప. అ. భీతాణాభయపడిన, సర్వే రాక్షసాః=రాక్షసులందరూ, 

ప్రహరణాన్ =ఆయుధములను, పట్టిశాసిపరశ ధాన్ =పట్టిసములను, ఖడ్గములను, 

గండ్రగ్ొడ్డళ్ళను, త్యక్కా సౌవిడచి, బహుధా=అనెకవిధములుగా, శతశః=వందలకొలది, 

దిశః౭దిక్కులను గూర్చి, దుద్రువుః=పరు గెత్తిరి. 

తౌ, భయపడిన ఆ రాక్షసులందరు వందలకొలది కలసి 

ఆయుధములను, పట్టశములను, ఖడ్గములను, గండగొడ్డళ్ళను విడచి దిక్కులు 

పట్టి పారిపోయిరి. 81 

మూ. కేచిల్లజ్కాం 'పరిత్రస్తాః ప్రవిష్టా వానరార్హితాః, 

సముగ్రే పతితాః కేచిత్ కేచిత్ పర్వతమా శ్రితాః. 82 

ప్ర. అ. వానరార్షితాణావానరులచేత పీడింపబడిన, కేచిత్ =కొందరు, 

పర్మిత్రస్తాణాభయపడిన వారె, లజ్కామ్=లంకను, |ప్రవిష్టాప్రవేశించిరి. కేచిత్ = 
కొందరు, సము(ద్రే= సముద్రమునందు, పతితాః=పడిపోయిరి. కేచిత్ =కొాందరు, 

పర్వతమ=పర్వతమును, ఆశ్రితాః౭ఆశయించిరి. 

తా. వానరులచేత పీడింపబడి కొందరు భయపడినవారై లంకలో 

ప్రవేశించిరి. కొందరు సముద్రములో _ పడిపోయిరి. కొందరు పర్వతమును 
ఆశయించిరి. 82 
మూ. హతమిన్తుజితం దృష్టా క్ శయానం చ రణక్తి తౌ, 

రాక్షసానాం సహ(సేషు న కశ్చిత్సుత్యదృశ్యత. 83 
ప్ర అ. హతమ్=చంపబడిన, రణక్తితౌ= యుద్దభూమియందు, శయా 

నమ్=శయనించి ఉన్న; ఇన్హాజితమ్=ఇం ద్రజిత్తును, ద్చెష్టా ఫెచూచి, రాక్షసా 
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నామ్=రాక్షసులయొక్క, సహ్మగేషు=సహస్రములలో, కశ్చిత్ =ఒక్కడును, న 

ప్రత్యదృశ్యత=చూడబడలేదు. 

తా. ఇంద్రజిత్తు చంపబడి యుద్ధభూమిలో పడి ఉండుట చూడగానే 
వేలకొలది రాక్షసులలో ఒక్కడు కూడ _ కనబడకుండపోయెను. 83 

మూ. యథాస్తంగత ఆదిత్యే నావతిష్టన్హి రశ్శయః, 
తథా తస్మిన్నిపతితే రాక్షసాస్తే గతా దిశః. 84 

ప్ర. అ. ఆదిత్యే=సూర్యుడు, అస్తం గలే=అస్తమించగా, రశ్శ్మయకాకీ 

రణములు, యథా=ఎట్లు, నావతిష్టన్తి=ఉండవో, తథా=అ ట్ట తస్మిన్ =అతడు, 
నిపతితే=పడినవాడగుచుండగా, తే రాక్షసాః=ఆ. రాక్షసులు, _దిశః=దిక్కులను 
గూర్చి, గతాఃావెల్సిరి. 

తా. సూర్యుడు అస్తమించగానే కిరణాలు నిలవ నట్టు ఇంద్రజిత్తు 

మరణించగానే ఆ రాక్షసులు దిక్కులు పట్టి పోయిరి. 84 
యి లు 

మూ. _ శాన్తరశ్శ్మిరివాదిత్యో నిర్యాణ ఇవ పావకః, 

బభూవ స మహాబాహుర్యపాస్తగతజీవితః. 85 

ప్ర. అ. వ్యపాస్తగతజీవితః=జారవిడవబడిన అవయవములతో కూడి పోయిన 
జీవితము గల, మహాబాహుః=గొప్ప బాహువులు గల, సఃాఅతడు, శాన్తరశ్మిః=శాం 

తించిన కిరణములు గల, ఆదిత్యః ఇవాసూర్యుడు వలె, నిర్యాణః=ఆరిపోయిన, 

పావకః ఇవ=అగ్నీవలె, బభూవ=ఆయెను. 

తా, (ప్రాణములు పోయి, అవయవములు జారవిడచి పడియున్న 

ఆ మహాభాహువైన ఇంద్రజిత్తు కిరణములు శాంతించిన. సూర్యుడు వలె, 
ఆరిపోయిన అగ్నివలె ఉండెను. రిర్ 

మూ. _ ప్రశాన్తపీడాబహులో వినష్టారిః ప్రహర్షవాన్, 

బభూవ లోకః పతితే రాక్ష సేన్తుసుతే తదా. 86 

ప్ర అ. తదా=అప్పుడు, రాక్ష సేన్దుసుతే=ఇంద్రజిత్తు, పతితే=పడిపో 
యినవాడగుచుండగా, లోకః=లోకము, వినష్టారిఃణానశించిన శత్రువు కలదై, 

ప్రశాన్త పీడాబహులజాశాంతించిన అధికమైన పీడ గలదై, ప్రహర్షవాన్=సంతోషము 
గలది, బభూవ=ఆయెను. 

తా. ఆ ఇంద్రజిత్తు మరణించగానే అప్పుడు లోక మంతా, శత్రువు 
నశించుటచే చాలవరకు పీడ తొలగిపోయి సంతోషించినది. 86 
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మూ. హర్షం చ శక్రో భగవాన్ సహ సర్వెర్మ హర్షిభిః, 
జగామ నిహతే తస్మిన్ రాక్షసే పొ పాపకర్మణే. 87 

ప్ర. అ, పాపకర్మణి= “పాపకర్మలు గల, తస్మిన్ రాక్ష] =ఆ రాక్షసుడు, 

నిహతే= =చంపబడిన వాడగుచుండగా, భగవాన్= భగవంతుడైన,  శక్రణాదేవేం[ద్రుడు, 

సర్వెణాసమస్త మైన, మహర్షిభిః సహ= మహర్షులతో కూడ, 'హర్షమ్=సంతోషమును, 
జగామ=పొందెను. 

తా. పాపొత్ముడైన ఆ రాక్షసుడు మరణించుటచే సకలమహర్షులు, 

భగవంతుడైన దేవేంద్రుడు సంతో షించిరి. 87 

మూ. ఆకాశే చాపి దేవానాం శుశ్రువే దున్లుభిస్వనః, 
నృత్యద్భిరప్పరోభిశ్చ గన్హర్వెశ్చ మహాత్మభిః. 88 

ప్ర, అ. ఆకా శే=ఆకాశమునందు, దేవానామ్= =దేవతలయొక్క, దున్హుఖి 

స్వనణాదుందుభిధ్యని, నృత్యద్భిః= నొట్యముచేయుచున్న, అప్పరోభిః= అప్పరః స్త్రీల 
ఎత, మహాత్మభిః=మహాత్ము లైన, గన్ట ర్వెశ్చాగంధర్వులచేత చేయబడిన ధ్వని, 
శుశువే=వినబడెను. 

తా. ఆకాశమునందు దేవతల దుందుభిధ్వని, నాట్యముచేయుచున్న 
అప్సరసల నాట్యధ్వని, మహాత్ములైన గంధర్వుల గీతధ్వని వినబడెను. రితి 

మూ. వవర్షుః పుష్పవర్తాణి తదద్భుతమివాభవత్, 

ప్రశశంసుర్హతే తస్మిన్ రాక్షసే స క్రూరకర్మణి. 89 

ప్ర_ అ. క్రూరకర్మణిాక్రూరమైన కర్మగల, తస్మిన్ రాక్ష సే= రాక్షసుడు, 
హతే=చంపబడినవాడగు చుండగా, పుష్పవర్తాణి=పుష్పవర్షములను, వవర్తుూూవర్షెం 
చిరి. _ ప్రశశంసుజప్రశంసించిరి. తత్=అది, అద్భుతమివ= ఆశ్చర్యకరముగా, 
అభవత్ =ఆయెను. 

తా. క్రూరమైన కర్మలు గల ఆ రాక్షసుడు చంపబడగానే దేవతలు 
స్తుతించుచు పుష్పవర్షములు కురిపించిరి. ఆది ఆశ్చర్యకరముగా ఉండెను. 89 

మూ. శుద్దా ఆఫో నభశ్చైవ జహృషుర్రేవదానవాః, 

ఆజగ్నుః పతితే తస్మిన్ సర్వలోకభ యావే. 90 
ఇలా ప్ర అ సర్వలోకభయావ హే= =సకలలోకములకు భయము కలిగించు, 

తస్మిన్ =అతడు, పతితే=పడిపోయినవాడగుచుండగా, ఆపః=ఉదకములు, నభ శ్చెవ= 

ఆకాశము కూడ, శుద్దాఃణానిర్మలములైనవి.. దేవదానవాణాదేవతలు దానవొలు, 
జ(హహుషుః=సంతో ఓ షీంచిరి. " ఆజగ్ముకా అక్కడికి వచ్చిరి. 
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తా. సకలలోకములకు భయమును కలిగించిన ఆ ఇంద్రజిత్తు పడిపోయిన 
వెంటనే ఉదకములు, ఆకాశము కూడ నిర్మలములయ్యెను. దేవతలు, దానవులు 
సంతో షించి అక్కడికి వచ్చిరి. 90 

అంటీ 
మూ. ఊచుశ్చ సహితాస్తుష్టా దేవగన్హర్వదానవాః; 

విజ్వరాః శాన్తకలుషా బ్రాహ్మణా విచరన్తి (తి. 91 

ప్ర అ. దేవగన్దర్వదానవాః= దేవతలు, గంధర్వులు, దానవులు, 

తుష్టాణాసంతో షించినవారై, సహితాః=కరలి సినవార్రె, బాహ్మణాఃబ్రాహ ణులు, 

శాన్నకలుషాః=శాంతించిన దుఃఖము కలవారై, విజ్వరాణాభయము లఅనివార్రె, 

విచరన్తు=సంచరించెదరు గాక, ఇతి=లని, ఊచుశ్చపలికిరి కూడ. 

తా. సంతోషించిన దేవగంధర్వదానవులు కలిసి “బ్రాహ్మణులు ఎట్టి 
భయము ఆపదలు లేనివారై సంచరించెదరుగాకొ అని పలికిరి. 91 

మూ, తతో2_భ్యనన్లన్ సంహృష్టాస్సమరే హరియూథవాొః, 

తమప్రతిబలం దృష్ట్వా హతం వైరృతపుంగవమ్.. 92 

ప్ర. అ. తతణాఅటుపిమ్మట, సమ రే=జయుద్దమునందు, హతమ్= 

చంపబడిన, ఆప్రతిబలమ్=ఎదిరించు బలము లేని తమ్=ఆ, వర్బతపుం 

గవమ్=రాక్షస శేష్బల్లి, దృష్టా $=చూచి, హరియూథపాః=వానర సేనానాయకులు, 

సంహృష్టాణాసంతో షించినవారై, అభ్యనన్దన్ =అభినందించిరి. 

తా. ఎదిరించు బలము లేని ఆ రాక్షస్మశ్రేష్టుడు యుద్దములో చంపబడుట 
చూచి వానరకేనానాయకులు సంతోషించి లక్ష్మణుణ్ణి అభినందించిరి. 92 

మూ. విభీషణో హనూమాంశ్చ జామృవాంశ్చర్క్షయూ థప్క 
| ఉట ఈగ 9 విజయేనాభినన్లన్తస్తుష్టువుశ్చా పి లక్ష్మణమ్. 93 

ప్ర. అ. విభీషణః=విభీషణుడు, హనూమాంశ్చ=హనుమంతుడు, బుక్ష 

యూథపః=భల్లూక సేనానాయకు డైన, జామ్బవాన్  చాజాంబవంతుడు, లక్ష్మ 

ణమ్లక్ష్మణుళ్లీ, విజయేన=విజయముచేత, అభినన్దన్తః=అభినందించుచున్నవారై, 
తుష్టువుః చ అపి=స్తుతించిరి కూడ. 

తా. విభీషణుడు, హనుమంతుడు, భల్లూకృపభువైన జాంబవంతుడు, 

లక్ష్మణుణ్ణి జయము పొందినందుకు అభినందించుచు స్తుతించిరి. 93 

మూ. _ క్ష్వేడన్తశ్చ ప్లవన్తశ్చ గర్హన్నశ్చ ప్లవంగమాః, 

లబలకా రఘుసుతం పరివార్యోపతస్రిరె. 94 
ఉఆ లు. య 

ప్ర. అ. లబ్బలక్షైః౭౭పాందబడిన లక్ష్యము గల, ప్రవంగమాఃావానరులు, 
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క్తేడన్తశ్చ= సింహనాదములు చేయుచు, ప్రవన్నశ్చ=గంతులు వేయుచు, గర్జన్నశ్చ=గ 
అల్లి ఇ న. అ _ జ్య 9 క డీ చిరి. ర్లించుచు, రఘుసుతమ్=లక్ష్మణుళ్లి, పరవార్య=చుట్టి, ఉపతస్థిరే సమీ పించిరి 

తా. తమ లక్ష్యమును సాధించిన వానరులు సింహనాదములు చేయుచు, 

ఎగురుచు, గర్హించుచు లక్ష్మణుని చుట్టూ చేరి నిలచిరి. 94 

మూ. డలాంగూలాని ప్రవిధ్యన్తః న్పోటయన్తశ్చ వానరాః, 

లక్ష్మణో జయతీత్యేవం వాక్యం విశ్రావయంస్తదా. 95 

ప్ర. అ. తదా౭అప్పుడు, వానరాజవానరులు, లాంగూలాని=తోక 

లను, ప్రవిధ్యన్తణఎత్తికొట్టుచు, స్ఫోటయన్తః చాజబ్బలు, చరచుచు, లక్ష్మణః 

జయతి=లక్ష్మణుడు జయించుచున్నాడు, ఇత్యేవమ్=ఇట్టు, వాక్యమ్=వాక్యమును, 

విశావయన్ =వినిపించిరి. 

తా. అప్పుడు వానరులు తోకలు గట్టిగా కదుపుచు, జబ్బలు చరచుచు 

“లక్ష్మణుడు జయించుచున్నాడు” అను వాక్యమును పలికిరి. 95 
(oN 

మూ. అన్యోన్యం చ సమాశ్లిష్య హరయో హృష్టమానసాః 

చక్రురుచ్చావచగుణా రాఘవాశయసత్కథా:. 96 

ప్ర. అ. హరయః=వానరులు, హ షమానసాఃజసంతో షించిన మనస్సు 

గలవారై, అన్యోన్యమ్=పరస్పరము, సమాత్షిష్య=కౌగిలించుకొని, ఉచ్చావచగుణాఃావి 

విధములైన గుణములు గల, రాఘవాశయసత్కథాః=లక్ష్మణునకు సంబంధించిన 

ఉత్తమకథలను, చక్రుజచేసిరి. 

తా. వానరులు సంతో షించిన మనస్సు గలవారై పరస్పరము కౌగలించుకొని 

వివిధ గుణములు గల లక్ష్మణునకు సంబంధించిన ఉత్తమకథలను చెప్పుకొనిరి. 

మూ. తదసుకరమథాభివీక్ష్య హృష్టాః 

" (పియసుహృదో యుధి లక్ష్మణస్య కర్మ, 

పరమముపలభన్ మనఃప్రహర్షం . 

వినిహతమిన్హారిపుం నిశమ్య దేవాః. 97 

ఇత్యార్తే శ్రీమద్రామాయణే ఆదికావ్యే 

యుద్ధకాణ్చే నవతితమః సర్గః. . 

ప్ర. అ. దేవాః=దేవతలు, ఇన్హ్రారిపుమ్=ఇం|దజిత్తును, వినిహతమ్=చంపబ 

డినవానినిగా, నిశమ్య=విని, అథ=అటుపీమ్మట, [పియసుహృదః=(పియమి(త్రు డైన, 

లక్ష్మణస్య =లక్ష్మణునియొక్క, తత్ =ఆ, అసుకరమ్=చేయుటకు శక్యముకాని, కర్మా 

కర్మను, యుధి౭యుద్దమునందు, అభివీక్ష్య=చూచి, హృష్ట్రా=సంతో షించినవా రై, 
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పరమమ్=గొప్పు, మనఃప్రహర్షమ్=మనస్సుయొక్క ఆనందమును, ఉపలభన్ =పొందిరి. 

తా. దేవతలు ఇంద్రజిత్తు చంపబడినాడని విని తమ ,పియమిత్రుడైన 

లక్ష్మణుడు చేసిన, ఎవరూ యుద్దములో చేయజాలని ఆ పనిని చూచి, మనస్సులో 

గొప్ప ఆనందమును పొందిరి. 97 

“బాలానందిని" అను (శ్రీమదామాయణాంధవ్యాఖ్యానమునందు 

యుద్దకాండలో తొంబదవసనర్గ సమాప్తము .* 



అథ ఏకనవతితమః సర్గః 

[లక్ష ్మణవిభీషణాదులు రామునివద్దకు వచ్చి ఇందజిద్దధవ్భత్తాంతము 

తెలువుట, రాముడు సంతోషించి లక్ష్మణుని కౌగిలించుకొనుట, నుషేణుడు 

లక్ష్మ ణాదులకు చికిత్స చేయుట] 

మూ. రుధిరక్షిన్నగాత్రస్తు లక్ష్మణః శుభలక్షణః, 

బభూవ హృష్టస్తం హత్యా శక్రజేతారమాహవే. 1 

ప్ర. అ. రుధిరక్తిన్నగాతః=రక్తముచేత తడిసిన శరీరము గల, శుభలక్ష్రణఃా 
మంగళకరములైన లక్షణములు గల, లక్ష్మణజలక్ష్మణుడు, ఆహవే=యుద్దమునందు, 

తమ్=ఆ, శ కజేతారమ్=ఇందజిత్తును, హత్వా=చంపి, హ షః=సంతో షించినవా 

దుగా, బభూవ-ఆయెను. 

తా. రక్తముచేత తడిసిన శరీరము గల శుభలక్షణవంతుడైన లక్ష ్యణుడు 

యుద్దమునందు ఆ ఇందజిత్తును సంహరించి సంతోషము పొందెను. l 

మూ. తతః స జామృవన్తం చ హనూమన్తం చ వీర్యవాన్, 

సంనిపత్య మహాతేజాస్తాంశ్చ సర్యాన్ వనౌకసః. 2 
ఆజగామ తతః శ్రీఘం యత్ర సుగ్రీవరాఘవౌ, 

విభషణమవష్టభ్య హనూమన్తం చ లక్ష్మణః. 3 

ప్ర. అ. తతఃఅటు పిమ్మట, వీర్యవాన్ =పరాక్రమవంతుడైన, మహాతేజూః= 
గొప్పు తేజస్సు గల, సః లక్ష్మణణాఆ లక్ష్మణుడు, జామ్బవన్నమ్=జాంబవంతుళ్లు, 

| య్ ఈం 

హనూమన్తంచ=హనుమంతుళి, సర్వాన్=సమస్తమైన, తాన్=ఆ, వనౌకసః చావా 
నరులను, సంనిపత్య=నమస్కరించి, తతః=అచటినుండి, విభీషణమ్=విభీషణు ల్లో, 

హనూమన్తం చాహనుమంతుళ్లో, అవష్టభ్య=ఆనుకొని, సుగ్రీవరాఘవౌ=స్ముగీవరా 
ములు, య(తాఎక్కడ ఉన్నారో. అక్కడికీ, కీ ఘమ్=శీఘముగా, ఆజగామైావచ్చెను. 

తా, పరాక్రమవంతుడు, మహాతేజఃశాలీ అయిన లక్ష్మణుడు జాంబవం 

తునకు హనుమంతునకు ఆ వానరు లందరికి నమస్కరించి, విభీషణ - 

హనుమంతులమీద ఊతకై ఆనుకుని రామసుగ్రీవులున్న చోటికి వచ్చెను. 

వి. “సంనివర్త్య మహాతేజాః సహ సర్వెః ప్లవంగమైఃి అను ప్రాచ్యపాఠము 
బాగున్నది”. “జాంబవదాదులను వెనుకకు మరల్సి” అని అర్హము.2, 3, 
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మూ. తతో రామమభిక్రమ్య సౌమిత్రిరభివాద్య చ, 

తస్తా భ్రాతృసమీపస్టః శక్రస్యేన్దానుజో యథా. 4 

ప్ర. అ. తతణాఅటుపిమ్మట, సౌమిత్రిఃలక్ష్మణుడు, రామమ్=రా 

ముక్జో, అభిక్రమ్య=సమీ పించి, అభివాద్య చ=నమస్కరించి, శక్రస్య=దే వేంద్రుని 

- సమీపమునందు, అనుజో  యథా=ఆతని తమ్ముడైన ఉపేందుడు వలె, 

భ్రాతృసమీపస్ట్థః=సోదరుని సమీపమునందున్నవాడై, తస్తా=నిలచెను. 

తౌ. పిమ్మట లక్ష్మణుడు రాముణ్ణి సమీపించి అభివాదనము చేసి 

దేవేంద్రుని సమీపమునందు ఉ పేంద్రుడు వలె ఆ సోదరుని సమీపమునందు 

నిలచెను. 4. 

మూ. నిష్టనన్నివ చాగత్య రాఘవాయ నుహాత్మనే, 

ఆచచశ్షే తదా వీరో ఘోరమిన్హ్రజితో వధమ్. ర్ 

ప్ర. అ. తదా=అప్పుడు, వీరః=వీరుడైన లక్ష్మణుడు, ఆగత్య=వచ్చి, 

మహాత్మ నే=-ఘహాత్ము డైన, రాఘవాయ=రామునకు, నిష్టనన్నివాగొణుగుచున్నవాడు 
వలె, ఇన్హుజితః=ఇంద్రజిత్తుయొక్క, ఘోరమ్=ఘోరమైన, వధమ్=వధను గూర్చి, 
ఆచచక్షచెప్పెను. 

తా. అప్పుడు వీరుడైన లక్ష్మణుడు మహాత్ముడైన రాముణ్ణి సమీపించి, 
అలసి ఉండుటచే అస్పష్టమైన వాక్కుతో గొణుగుచున్నట్సు ఆతనికి ఘోరమైన 

ఇంద్రజిత్సంహారమును గూర్చి చెప్పను. 5 

మూ. రావణోస్తు శిరశ్చిన్నం లక్ష్మణేన మహాత్మనా, 

న్యవేదయత రామాయ తదా హృష్టో నిభీషణః. 6 

ప్ర. అ. తదా=అప్పుడు, విభీషణణావిభీషణుడు, హ ష్టణాసంతో షించినవాడై, 
మహాత్మనా=మహాత్ము డైన, లక్ష్మణేన=లక్ష్మణునిచేత, రావణః=ఇంద్రజిత్తుయొక్క, 
శిరణాశిరస్సును, ఛిన్నమ్=ఛేదించబడినదానినిగా, రామాయ=రామునకు, న్యవేద 
యతతిలి పెను. 

తా. అప్పుడు విభీషణుడు సంతోషించుచు “మహాత్ముడైన లక్ష్మణునిచేత 
ఇంద్రజిత్తు శిరస్సు ఛేదించబడినది” అని రామునకు తెలిపెను.(లక్ష్మణుడు 
వినయముచేత అస్పష్టముగా చెప్పిన విషయమును విభీషణుడు స్పష్టముగా 
చెప్పనని భావము.) 6 

మూ. (శ్రుత్వెవ తు మహావీర్యో లక్షణేనేన్తాజిద్య్వధమ్, 
ప్రహర్షమతులం లేభే వాక్యం చేదమువాచ హ. 7 
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ప్ర. అ. మహావీర్యః=గొప్పు పరాక్రమము గల రాముడు, లక్ష్మణేనాల 

కణునిచేత, ఇన్దుజిద్వధమ్=ఇంద్రజిత్తుయొక్క వధను, శ్రుత్వెవ తుైవినగానే, 
అతులమ్=సాటిలేని, |ప్రహర్షమ్=సంతోషమును, లేబీ=పాందెను. ఇదమ్=ఈ, 

వాక్యం చ=వాక్యమును కూడ, ఉవాచ హ=పలి'కెను. 

తా. గొప్పు పరాక్రమము గల రాముడు, లక్ష శ్రైబుడు ఇం(దజిత్తును 

వధించి నట్లు విని చాలా సంతో షించెను. ఈ వాక్యమును కూడ పలి కను. 7 

మూ. సాధు లక్ష్మణ తుష్టో౭._ స్మ కర్మ చాసుకరం కృతమ్, 

రావణేర్లి వినాశేన జితమిత్యుపధారయ. 8 

ప్ర. అ. లక్ష్మణాలక్ష్మణా! నాధు=బాగున్నది. తుష్టజసంతో షించినవా 

డను, అ స్మాఅయితిని. అసుకరమ్=సులభముగా చేయ శక్యము కాని, కర్మాపని, 

కృతమ్=చేయబడినది. _ రావణేశాఇంద్రజిత్తుయొక్క, _వినాశేనాసంహారముచేత, 
జితమ్ ఇతి=జయము పొందబడినది అని, ఉపధారయైనిర్ణయించుమ్మ 

తా. లక్ష్మణా! బాగున్నది; సంతోషించినాను. సులభముగా చేయ 

శక్యము కాని పని చేసినావు. ఇంద్రజిత్తు మరణించినాడు గాన ఇక మనకు 
జయము లభించిన దని నిశ్చయించుకొనుము. 8 

మూ. స తం శిరస్యుపాఘాయ లక్ష్మణం కీర్తివర్హనమ్, 
లజ్ఞమానం బలాత్సేహాదజ్కమారోప్య వీర్యవాన్ ణ్ 9 

ఉపవేశ్య తముత్సట్లే సరిష్వజ్యావ పీడితమ్, 
భ్రాతరం లక్ష్మణం స్నిగ్దం పునః పునరుదైక్షత. 10 

ప్ర. అ. వీర్యవాన్=పరాక్రమవంతుడైన, సః=ఆ రాముడు, కీర్తివర్ధనమ్= 
కీర్తిని వృద్ధి పొందించు, తం లక్ష్మణమ్=ఆ లక్ష్మణుణ్ణి, శిర సి=శిరస్సుమీద, 

ఉపాఘాయ=వాసనచూచి, లజ్ఞమానమ్= సిగ్గుపడుచున్న ఆతనిని, స్నేహాత్ =స్ప 
హమువలన, బలాత్ =బలాత్కారముగా, అజ్కమ్=తొడను, ఆరోష్య=అధి ప్మింపజే సి, 

(భాతరమ్=సోదరుడైన, తం లక్ష్మణమ్=ఆ లక్ష శ్రైలుళ్లో, ఉత్ప్సబ్లే=ఒడిలో, ఉపవేశ్య= 

కూర్చుండబెట్టుకొని, అవపీడతమ్= పీడించునట్టుగా, పరిష్వజ్యాకాగలించుకొని, 

స్నిగ్మమ్= స్నెహపూర్వకముగా, పునః పునః=మాటిమాటికి, ఉదైక్షతాచూచెను. 

తా. పరాక్రమవంతుడైన ఆ రాముడు కీర్తిని వృద్ధిపొందించు లక్ష శ 
ణుళ్లీ శిరస్సుపై మూర్కొని, ఆతడు _ సిగ్గుపడుచున్నను స్నేహపూర్వకముగా 
బలాత్కారముగా, తన తొడ పై కూర్చుండ పెట్టుక్ "నెను. ఆ విధముగా 

సోదరుడైన లక్ష శ్రుళ్లి ఒడిలో కూర్చుండబెట్టుక్ెని, గాఢముగా కౌగరించుక్ెని, 

 స్వేహపూర్వకముగా మాటిమాటికి ఆతనినే చూచెను. 9, 10. 



యుద్ధకాండము 381 

మూ. శల్యసం పీడితం శస్తం నిఃశ్వసన్తం తు లక్ష క్ష్మణమ్, 

రామస్తు దుఃఖసంతప్తం తం తు నిశ్వాస స పీడితమ్, ll 

మూరి వైనముపాఘ్రాయ భూయః సంస్పృశ్య చ త్వరన్, 

ఉవాచ లక క్ష్మణం వాక్యమాశ్వాస్య పురుషర్షభః. 12 

ప్ర. అ. పురుషర్షభఃా పురుష్నశేష్టుడైన, రామఃజరాముడు, శల్యసం పీడి 

తమ్=శల్యములచేత పీడింపటడిన, శస్తమ్=శత్రువుచేత బాధింపబడిన, నిఃశ్వసన్తమ్= 
నిట్టూర్చుచున్న, లక్ష్మ ణమ్=మంచి లక్షణములు గల, దుఃఖసంతప్త్పమ్=బాధచేత 

పీడితుడైన, నిశ్వాస పీడితమ్= నిట్టూర్పులచే పీ పీడించబడిన, తమ్=ఆ, లక్ష్మ ణమ్= 

లక్ష్మణుణ్ణి, మూర్తి ర్హి=శిరస్సునందు, ఉపాఘాయ=వాసనచూచి, ఏనమ్=ఇతనిని, 

భూయః=మరల, సంస్స ఎశే చెస్త్ప ఎశించి, ఆశ్యాస్య=ఊరడంచి, త్వరన్ = జాతొంద 

రపడుచు, వాక్యమ్=వాక్యమును, ఉవాచాపలికెను. 

తా. శతువుచే హిం సింసబడిన ఆ లక్ష్మణుడు శల్యములచేత పీడింపబడి 

నిట్టూర్చుచుండెను. నొప్పులచేత బాధపడుచూ, తీవ్రముగా వగర్చుచుండెను. అట్టి 

ఆ లక్ష ్యబుల్లి, పురుష శేష్ణు డైన రాముడు శిరసు స్ఫుపై మూర్క్కని మాటిమాటికీ 

ఆతని శరీరమును తడవుచూ ఓదార్చి తొందరపడుచు ఇట్లు పలికెను. 11 12 

మూ. కృతం పరమకళ్యాణం కర్మ దుష్కరకర్మణా, 

అద్య మన్యే హతే పుత్రే రావణం నిహతం యుధి. 13 

ప్ర. అ. దుష్కరకర్మణా= =చేయ శక్యముకాని కర్మ గల నీచేత, పరమకళ్యా 

ణమ్= =మిక్కిలి మంగళప్రదమైన, కర్మ=పని, కృతమ్= =చేయబడినది. అద్య=ఇప్పుడు, 

పుత్రే=పుత్రుడు, హతే=చంపబడినవాడగుచుండగా, యుధి=యుద్దమునందు, రావ 
ఇణమ్=రావణుల్ణి, నిహతమ్=చంపబడినవానినిగా, మన్యే=తలచుచున్నారు. 

తా. ఎవ్వరూ చేయజాలని పని చేయగలిగిన నీవు చాల మంగళకరమైన 
పని చేసినావు. ఇప్పుడు పుత్రుడు చంపబడుటచేత యుద్దములో రావణుదు 

చంపబడిన ట్లు అని తలచుచున్నాను. 13 

మూ. అద్యాహం విజయీ శత్రౌ హతే తస్మిన్ దురాత్మని, 

రావణస్య నృశంసస్య దిష్ట్యా వీర త్వయా రణే, 14 

ఛిన్నో హి హి దక్షిణో బాహుః స హి తస్య వ్యపా(శ్రయః. 

విభీషణహనూమద్భా J కృతం కర్మ మహద్రణే. 15 

ప్ర. అ. దురాత్మని=దురాత్ము డైన, తస్మిన్ =ఆ, శత్రౌ=శత్రువు, హతే=చం 

పబడినవాడగుచుండగా, అద్య= ఇప్పుడు, అహమ్=నేను, విజయీా=విజయవంతుడను. 
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వీర! వీరుడా! రణ=యుద్ధమునందు, త్వయా=నీచేత, దిష్ట్యా=అదృష్టవశముచేత, నృశంసస్య=కూరుడైన, రావణస్య=రావణునియొక్క, దక్షిణఃాకుడిదైన, బాహుః=బా 
హువు, ఛిన్నో హి=నరికి వేయబడినదిగదా! సః=అతడు, తస్య=వానికి, వ్యపాశయః హీ=ఆశయము కదా. రణే=యుద్దమునందు, విభషణహనూమద్భ్యామ్ =విభీషణ, హనుమంతులచేత, మహత్ =గొప్ప దైన, కర్మ=పని, కృతమ్=చేయబడినది. 

తా. దురాత్ముడైన ఆ శత్రువు ఈ నాడు చంపబడుటచే నేను విజయవంతుడను అయినాను. వీరుడవైన లక్ష్మణా! నీవు యుద్దములో (కూరు డైన రావణుని కుడి బాహువును అదృష్టవశముచే నరికివేసినావు. ఆ రావణునకు ఇంద్రజిత్తే ప్రధానమైన ఆశయము కదా! విభీషణుడూ, హనుమంతుడూ కూడ యుద్ధములో గొప్ప పని. చేసినారు. 14, 15, 
మూ. అహోరాతై స్త్రి భిర్వీరః కథంచిద్వినిపాతితః, 

నిరమిత్రః కృతో స్మ ద్య నిర్యాస్యతి హ్ రావణః, 16 బలవ్యూహేన మహతా శ్రుత్వా పుత్త్రం నిపాతితమ్. 
ప్ర. అ. వీరణావీరుడైన ఇంద్రజిత్తు, త్రిభిః=మూడు, అహోరాతైః=అహో 

రాత్రములచేత, కథంచిత్ =ఎట్సో, వినిపాతిత=పడగొట్టబడినాడు. అద్య=ఇప్పుడు, నరమితఃాశత్రువులు లేనివాడనుగా, కృతః అ స్మి=చేయబడితిని. రావణః=రావణుడు, పుత్రమ్ =పు త్రుణ్ణి, నిపాతితమ్=పడగొట్టబడినవానినిగా, శుత్వా=విని, మహతా= గొప్పు బలవ్యూహేన= సనావ్యూహములో, _ నిర్యాస్యతి హి=బయలుదేరివచ్చును గదా? 

తా. వీరుడైన ఆ ఇంద్రజిత్తును మూడు అహోరాత్రములు పోరాడి, ఎట్లో చంపివేసినావు. ఇప్పుడు నాకు శత్రువులు లేకుండా చేసినావు. ఎందుచేత ననగా కుమారుడు చంపబడినట్లు విని రావణుడు పెద్ద సైన్యముతో బయలుదేరి రాగలడు. 
| 16 

మూ. తం పుత్రవధసన్తప్తం నిర్యాన్తం రాక్షసాధిపమ్, 17 
బలేనావృత్య మహతా నిహనిష్యామి దుర్తయమ్. 

ప్ర. అ. పుత్రవధసన్తప్తమ్= పుత్రుని వధచేత దుఃఖితుడైన, నిర్యాన్తమ్=బ 
యలుదేరి వచ్చుచున్న, దుర్రయమ్=జయింప శక్యముకాని, తం రాక్షసాధిపమ్=ఆ 

ప్పదైన, బలేనాబలముచేత, ఆవృత్య=కప్పివేసి, నిహని ష్యామి=చంపెదను.. " 

తా. వుత్రవధచేత పీడితుడై బయలు దేరి వచ్చుచున్న జయింపశక్యము కొని ఆ రావణుళ్లి గొప్పు బలముచేత అడ్డగించి చంపివేసెదను. . 17 
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మూ. త్వయా లక్ష్మణ నాథేన సీతా చ పృథివీ చ మే, 18 

న దుష్వాాపా హతే తస్మిన్ శక్రజేతరి చాహవే. 

ప్ర అ. లక్ష క్షృణెఓ! లక్ష్మణా! నాథేన= రక్షకుడవైన, తఈయా=నీచేత, 

ఆహవే= యుద్రమునందు, తస్నిన్=ఆ, శకజేతరి=ఇం |దేజిత్తు, హతె=చంపబడిన 
8 C మ 

వాడగుచుండగా, మే=నాకు, సీతా చాసీతయు, పృథివీ చ=ఈ భూమి, 

దుష్పాాపా=పొంద శక్యముగానిది, న=కాదు, 

తా. లక్ష్మణా! నా సంరక్షకుడవైన నీవు యుద్దములో ఆ ఇందజిత్తును 

చంపీవేసినావు. అందుచే నాకు సీత గొని, ఈ భూమండలము కాని పొంద 

శక్యముకాంది కాదు. 18 

మూ సతతం (భాతరమాశ్వాస్య పరిష్వజ్య చ రాసఘువః, 19 

రామః సుషణం ముదితః సమాభా "ష్యదమబవీత్. 

ప్ర. అ. రాఘవః=రఘువంశ సంజాతుడైన, సః రామః=ఆ రాముడు, 

తం (భాతరమ్=ఆ సోదరుళ్లో, ఆశ్వాస్య=ఓదార్చి, _పరిష్పుజ్య చ=కౌగిలించుకొని. 

ముదితః= =సంతో షించుచున్నవాడై, సుషేణమ్=సుే షణుల్లో, సమాభాష్య= పిలచి, 

ఇదమ్=ఈ వాక్యమును, ఆబవీత్ =పలికెను. 

తా. ఆ రాముడు లక్ష్మణుణ్ణి ఈ విధముగా ఓదార్చి, కౌగిలించుకొని, 

సంతోషించుచు, సుషేణుణ్ణి పిలిచి ఇట్లు పలికెను. 19 

మూ, సశల్యోఒయం, మహా ప్రాజ్ఞః సౌమిత్రిర్మిత్రవత్సలః, 20 

యథా భవతి సు స్వస్థస్తథా త్యం సముపాచర. 

ప్ర. అ. మహా ప్రాజ్ఞః=౯గొప్ప బుద్ధిమంతు డైన, మిత్రవత్సలః= =మిత్రులయందు 

(పేమ గల, సశల్యః=శల్యములతో కూడిన, అయం సౌమి(త్రి=ఈ లక్ష్మణుడు, 

సుస్వస్థాబాగా స్వస్థుడుగా, యథా=ఎట్లు, భవతి=అగునో, తథా=అట్టు, త్వమ్= =నీవు, 
సముపాచర=ఉపచారము చేయుము. 

తా, గొప్పు బుద్దిమంతుడూ, మితులయందు (యేమ కలవాడూ అయిన 

ఈ లక్ష్మణుడు శరీరమంతా శల్యములతో నిండి ఉన్నాడు. ఇతడు పూర్తిగా 

స్వస్టు డగునట్టు చికిత్స చేయుము. 20 

మూ. నిశల్యః క్రియతాం క్రపం సౌమిత్రిః సవిభీషణః, 21 

బుక్షవానర సైన్యానాం శూరాణాం ద్రుమయోధినామ్, 

యే చాప్యన్యే౭_త్ర యుధ్యన్తి సశల్యా వ్రణీనస్తథా, 22 

తేఒపి సర్వే ప్రయత్నేన క్రియన్హాం సుఖినస్తథా. 
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ప్ర. అ. సవిభీషణః=విభీషణునితో కూడిన, సౌమిత్రిణాలక్ష్మణుడు, 

క్షిపమ్=శీఘముగా, విశల్యః=శల్యములు  లేనివాడుగా, క్రియతామ్=చేయబదుగాక. 

బుక్షవానర సైన్యానామ్=భల్లూక - వానర సైన్యములయొక్క, ద్రుమయోధినామ్=వృ 

క్షములతో యుద్ధము చేయు, శూరాణామ్=శూరులలో, యే చాఏ, అన్యే=ఇతరులు, 
అత్రాఇక్కడ, యుధ్యన్తియుద్దము. చెేనినారో, సశల్యాఃశల్యములతో కూడిన 

వారో, తథా=మరియు, (వణినఃణవ్రణములు కలవారో, తే సర్వ౬ పి=వారందరూ 

కూడ, _తథా=అట్సే ప్రయత్నేనాపయత్నముచేత, _ సుభఖినణాసుఖవంతులుగా, 
క్రియన్హామ్=చేయబడుదురుగాక. 

తా. వెంటనే లక్ష్మణునికీ విభీషణునికీ కూడ శల్యము లన్నీ తొలిగించుము. 

భల్లూక సైన్యములకూ, వానర సైన్యములమూ చెందిన, వృక్షములతో యుద్ధము 

చేయు శూరులలో ఎవరు యుద్ధము చేనినారో, శల్యములు గుచ్చుకొని 

ఉన్నారో, గాయపడి ఉన్నారో వారందరికీ కూడ ప్రయత్నపూర్వకముగా చికిత్స 

చేసి, వారిని సుఖవంతులను చేయుము. 21, 22 

మూ. ఏవముక్తస్స రామేణ మహాత్మా హరియూథపః, ౨౩. 

లక్ష్మణాయ దరౌ నస్తః సుషేణః పరమౌషధమ్. 

ప్ర. అ. రామేణ=రామునిచేత, ఏవమ్=ఇట్లు, ఉక్తః=పలుకబడిన,; 

మహాత్మా=మహాత్ము డైన, హరియూథపజావానర సేనానాయకుడైన, సః సుషేణః=ఆ 
సుషేణుడు, లక్ష్మణాయాలక్ష్మణుని కొరకు, నస్తజనాసికనుండి, పరమౌషధమ్= 

గొప్ప బెషధమును దదౌ=ఇచ్చెను. 

తా, మహాత్ముడూ, వానరసేనానాయకుడూ ఐన ఆ సుషేణుడు 

రాముని ఆజ్ఞ (ప్రకారము లక్ష్మణునకు నాసిక ద్వారా ఉత్తమమైన బాషధమును 

ఇచ్చెను. 23 

మూ. స తస్య గంధమాఘ్రాయ విశల్యః సమపద్యత, 24 

తదా నిర్వేదనశ్ఫెవ సంరూఢవ్రణ ఏవ చ. 

ప్ర. అ. సజాలక్ష్మణుడు, తదా=అప్పుడు, తస్య=ఆ బాషధముయొక్క, 

గంధమ్=వాసనను, ఆఘాయ= వాసనచూచి, విశల్యణాశల్యములు లేనివాడుగానూ, 

| నిర్వేదనశ్చెవాబాధ లేనివాడుగానూ, సంరూఢవణ ఏవ చా మానిపోయిన 

గాయములు కలవాడుగానూ, సమపద్యత=అయ్యెను. 

తా. ఆ కౌషధమును వాసనచూడగానే లక్ష్మణుని శరీరములోని శల్యము 

లన్నీ తొలగిపోయెను. బాధ తగ్గెను. గాయములు మానిపోయెను. 24 
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మూ. విభీషణముఖానాం చ సుహృదాం రాఘవాజ్ఞయా, 25 

సర్వవానరముఖ్యానాం చికిత్సామకరోత్తదా. 

. ప్ర, అ. తదా=అప్పుడు, రాఘవాజ్జయా=రాముని ఆజ్ఞచేత, విభీషణముఖా 

నామ్=విభీషణుడు మొదలైన, సుహృదామ్= స్నేహితులయొక్క, సర్వవానరముఖ్యా 

నామ్=సమస్తవానరనాయకులయొక్క, చికిత్సామ్=చికిత్సను, అకరోత్ =చేసెను. 

తా. అప్పుడు రాముని ఆజ్ఞచేత అతడు విభీషణుడు మొదలైన 
స్నేహితులకూ, సమస్త వానరనాయకులకూ చికిత్స చేసెను. 25 

మూ. తతః ప్రకృతిమాపన్నో హృతశల్యో గతక్షమః, 26 

సౌమిత్రిర్ముముదే తత్ర క్షణేన విగతజ్య్వరః 

ప్ర. అ. తతణాఅటు పిమ్మట, సౌమి[త్రిః=లక్ష్మణుడు, హృతశల్యః=హరింప 

బడిన శల్యములు గలవాడై, గతక్షమః=పోయిన అలసట కలవాడ, విగతజ్వరః=తొలగిన 

బాధ కలవాడై, క్షణేనాక్షణకాలముచేత, ప్రకృతిమ=స్వాస్థ్యమును, ఆపన్నఃణాపొం 
దినవాడ్రై తత్ర=అక్కడ, ముముదే=సంతో షించెను. 

తా, పిమ్మట లక్ష్మణుడు శల్యములు తొలగిపోయి, అలసట తగ్గి, బాధ 

ఉపశమించుటచే క్షణకాలములో స్వాస్థ్యమును పొంది సంతోషముతో ఉండెను. 
\ 

మూ. తదైవ రామః ప్లవగాధిపస్తథా 
విభీషణశ్చర్క్షపతిశ్చ వీర్యవాన్, 

ర 

అవేక | సౌమిత్రిమరోగముత్తితం 
లు యి 

ముదా ససైన్యాః సుచిరం జహర్షిరే. 27 

ప్ర అం తదైవాఅప్పుడు, రామః=రాముడు, తథా=మరియు, ప్రవగా 

ధిపః=సుగీవుడూ, విభీషణశ్చ=విభీషణుడూ, వీర్యవాన్ =పరాక్రమవంతుడైన, బుక్ష 
పతిశ్చ=జాంబవంతుడూ, స పైన్యాః= సైన్యములతో కూడినవారై, అరోగమ్=రోగము 

లేకుండగా, ఉత్తితమ్=లేచిన, సౌమి(త్రిమ్=లక్ష్మృణుళి, అవేక్ష్యైచూచి, సుచిరమ్= 
థి (౬ షొ టు 

చాలా కాలము, జహర్షిరే=సంతో షించిరి. 

తా. అప్పుడు రోగము లేకుండగా లేచిన లక్ష్మణుణ్ణి చూచి రాముడు, . 

స్ముగీవుడు, విభీషణుడు, పరాక్రమవంతుడైన జాంబవంతుడూ అందరు సైనికులూ 

కూడా చాలేేపు సంతోషించిరి. 27 

మూ. అపూజయత్ కర్మ స లక్ష్మణస్య 
సుదుష్కరం దాశరథిర్మహాతా, 
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బభూవ హృష్టో యుధి వానరేన్హో 
నిశమ్య తం శక్రజితం నిపాతితమ్. 28 

ఇత్యార్డే. శ్రీమద్రామాయణే ఆదికావ్యే 

యుద్దకాల్లే ఏకనవతితమః సర్గః 

ప్ర. అ. మహాత్మా మహాత్ముడైన, సః దాశరథిః=ఆ రాముడు, లక్ష్మ 

ణస్యాలక్ష క్ష్మణునియొక్క, సుదుష్కరమ్= =చేయుటకు చాలకష్టమైన, కర్మాపనిని, 

అపూజయత్ =కొనియాడెను. వాన రేన్షుః=సుగ్రీవుడు, తం శ క్రజితమ్= ఆ ఇంద్రజి 

త్తును, యుధి=యుద్దమునందు, నిపాతితమ్=పడగొట్టబడినవానినిగా, నిశమ్యచవిని, 

హా షఃాసంతో షించినవాడు, బభూవ=ఆయెను. 

తా. రాముడు, లక క్ష్మణుడు చేసిన ఆ చాల కష్టమైన పనిని కొనియాడిను. 

యుద్దరంగములో ఇంద్రజిత్తు . చంపబడినా డని విని “సుగ్రీవుడు సంతో షించెను. 

_“బాలానందిని” అను శ్రీమదామాయణాంధ వ్యాఖ్యానమునందు 
యుద్దకాండలో తొంబదిఒకటవ సర్గ సమాప్తము. 



అథ ద్వినవతితమః సర్గః 

[రావణుడు శోకించుట, నుపార్భుడు ఓదార్పుటచే అతడు సీతను 
చంవుటనుండి చిరమించుట] 

మూ. తతః పౌలస్త్యసచివాః శ్రుత్వా చేన్తుజితో వధమ్, 

ఆచచక్సురభిజ్ఞాయ దశగ్రీవాయ సత్వరాః. 1 

ప్ర అ. తతః=అటు పిమ్మట, పౌలస్త్యసచివాః=రావణుని మంత్రులు, 

ఇన్హుజితః=ఇంద్రజిత్తుయొక్క, వధమ్=వధను, (శుత్వా౭విని, సత్వరాః=తొందరతో 

కూడినవారై, అభిజ్ఞాయ=(ఆ విషయమును నిశ్చయపూర్వకముగా, తెలిసికొని, 

దశ్శగీవాయ=రావణునకు, ఆచచక్లు చెప్పిరి. 

తా, పిమ్మట రావణుని మంత్రులు ఇంద్రజిత్తు వధను విని ఆ 

విషయము ధ్రువీకరించుకొని, తొందరతో కూడినవారై రావణునకు తెలిపిరి. 

మూ. యుద్దే హతో మహారాజ లక్ష లోన తవాత్మజః, 

విభీషణసహాయేన మిషతాం నో మహాద్యుతిః. 2 

ప్ర. అ. మహారాజ=మహారాజా! తవ=నీయొక్క, మహాద్యుతిః=గొప్పు 

కాంతి గల, ఆత్మ జణాకుమారుడు, యుదే=యుదమునందు, న=మేము, మిష 
యి, యు 

తామ్=చూచుచుండగా, విభీషణసహాయేన=విభీషణుడు సహాయుడుగా గల, 

లక్ష్మ ణేన=లక్ష శ్రైణునిచేత , హతఃచంపబడినాడు. 

తా. మహారాజా! విభీషణుని సాహాయ్యముతో లక్ష్మణుడు, యుద్దములో 

మేమందరము చూచుచుండగనే మహాతేజఃశారియైన నీ పుత్రుణ్ణి చం పీవే సినాడు. 

మూ. శూరః శూరేణ సంగమ్య సంయుగేష్వపరాజితః, 
జో ల ణా లో ఎవ్రీ గ ( n9 | లక్ష్మణేన హతః శూరః పుత్రస్తే విబుధెన్ష్రజిత్. 3 

గతః స పరమాన్ లోకాన్ శరైః సంతాప్య లక్ష ణమ. 

ప్ర. అ. శూరణాశూరుడు, సంయుగేషు=యుద్ధములయందు, అపరా 

 జిత=ఓడింపబడనివాడు,తే పుత్రకానీ పుత్రుడు, విబుధేన్హజిల్ =దేవేంద్రుల్లి 
జయించిన, శూరః=ఆ శూరుడు, శూ రేణ=శూరు డైన, లక్ష ణేనాలక్ష ్ మణుని | 

సంగమ్య=తలబడి, హతః=చంపబడినొడు. సః=అతడు, శరై=బాణములచేత, 
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లక్ష్మణమ్=లక్ష్మణుళ్లి, సంతాప్య=పీడించి, పరమాన్ లోకాన్ =ఉత్త మలో కములను 
గూర్చి, గతః వెళ్ళినాడు. 

తా, యుద్దములలో పరాజయము చెందనివాడు, దేవేంద్రుని జయించిన 

వాడు, అయిన శూరుడైన నీ పుత్రుడు శూరుడైన లక్ష క్ష్మణునితో యుద్దమునకు తలబడి, 

బాణములచేత లక్ష ్మలునికి పీడ కలిగించి ఉత్తమలోకములకు వెళ్ణిపోయినాడు.3 

మూ. స తం ప్రతిభయం శ్రుత్వా వధం పుత్రస్య దారుణమ్, 4 

ఘోరమిన్తుజితః సంఖ్యే కశ్మలం ప్రావిశన్మహత్ . 

ప్ర, అ. సఃఅతడు, సంఖ్యే= యుద్ధమునందు, పుత్రస్య=పుత్రు డైన, ఇన్హ్ర 

జితఈః=ఇందద్రజిత్తుయొక్క, ప్రతిభయమ్= భయంకరము, దారుణమ్=దారుణము, 

ఘోరమ్=-ఘోరమూ అయిన, తం వధమ్=ఆ వధను, (శ్రుత్వా=విని, మహత్ = గొప్పు, 

కశ్మలమ్=మూర్చను, ప్రావిశత్ =ప్రవేశించెను. 

తా. యుద్ధములో తన పుత్రుడైన ఇంద్రజిత్తు చంపబడినా డను 

ఘోరము, దారుణము, భయంకరము అయిన ఆ వార్త విని అతడు దీర్ణమైన 

మూర్చ పొందెను. 4 

మూ. ఉపలభ్య చిరాత్సంజ్ఞాం రాజా రాక్షసపుంగనః, 5 

పుత్రశోకాకులో దీనో విలలాపాకులేస్త్రియః. 

స్. అ. రాజా=రాజైన, _ రాక్షసపుంగవణారావణుడు, చిరాత్ = చిరకాల 

వ్యాకులుడై, దీనః= దీనుడ,. ఆకులే య వతం ఇంద్రియములు 
గలవాడై, విలలాప=విల పించెను. 

తా. రాక్షసరాజైన ఆ రావణునకు చాల సేపటికి సంజ్ఞ వచ్చెను. 

ఆతని ఇంద్రియములు పనిచేయకుండెను. అతడు పుత్రశోకముచేత "వ్యాకులుడై 
విలపించెను. 5 

మూ. హా రాక్షసచమూముఖ్య మమ వత్స మహాబల, 6 

జిత్వేన్లుం కథమద్య త్వం లక్ష్మణస్య వశం గతః, 

ప్ర అ. హా=అయ్యో! రాక్షసచమూముఖ్య=రాక్షస సేనలో (ప్రధా 

నుడ! మమ వత్స=నా పుత్రుడా! మహాబల= =గ్ప్పు బలము గలవాడా! 

- ఇన్దుమ్=ఇందుళ్లో, జిత్వా=జయించి, త్యమ్=నీవు, అద్య=ఇప్పుడు, కథమ్=ఎట్ట్లు, 

లక్ష ఇ ణస్య=లక ,ణునియొక్స్క, వశం గతఃజవశము పొందినావు? క్ష్మణస్యాలక్ష్మ b 
తా అయ్యో! రాక్షస సైన్యముఖ్యుడా! నా పుత్రుడా! మహాబలమ౨ 
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కలవాడా! ఇంద్రుణ్ణి కూడా జయించిన నీవు ఈనాడు లక క్షణునిచేతిలో ఎట్లు 

ఓడిపోయినావు?ి 6 

మూ. నను త్వమిషుభిః (క్రుద్దో భిన్హ్వాః కాలాన్తకావపి, 7 

మన్హరన్యా పి శృజ్ఞాణి కిం పునర్లక రక్షణం యుధి. 

ప్ర. ఆఅ క్రుద్దః= =క్షో పించిన, త్వమ= =నీవ్య, ఇషుభిః=బాణములచేత, కాలాన్తకొ - 

అ పీ=కాలుళ్లో, యముళ్ల కూడ, మన్దరస్య=మందరపర్వతముయొక్క, శృజ్ఞాణ్యపి= 
శిఖరములను కూడ, "ధిన్యాః నను=భేదింతువుకదా? యుధి= యుద్ధమునందు, 

లక క్ష్మణమ్=ల క్ష్మణుణ్ణి, కిం పునః= చెప్పనేల? 

తా. కోపము వచ్చినచో నీవు బాణాలచేత కాలపురుషుణ్ణి, యముళ్లో, 
మందరపర్వతశిఖరములనూ కూడ భేదించగలవాడవుకదా! యుద్దములో 

లక క్ష్మణుళ్లో భేదించుటను గూర్చి చెప్పవలెనా. 7 

మూ. అద్య వైనస్వతో రాజా భూయో బహుముతో మము, 8 

యేనాద్య త్వం మహాబాహో సంయుక్తః కాలధర్మణా. 

ప్ర. అ. మహాబాహో=గొప్ప బాహువులు గలవాడా, యేన=ఏ యమునిచేత, 
అద్య=నేడు, తృ్యమ్=నీవు, కాలధర్మణా=మరణముతో, సంయుక్తః=చేర్చబడినావో, 

అట్ట, వైవస్వతణాసూర్యుని పుత్రుడైన, రాజాయమధర్మరాజు, మమైనాకు, 
అద్య=ఇప్పుడు, భూయః=అధికముగా, బహుమతఃాబహుమానపాత్రుడు. 

తా. ఓ! మహాబాహూ! నీకు కూడ మరణము కల్పించిన ఆ యముడు 

చాల బలవంతు డని నా కిప్పుడు ఆతనిపై గౌరవము సెరుగుచున్నది. 8 

మూ, ఏష పవ్షాః సుయోధానాం సర్యామరగణేష్వ పి, 9 

యః కృతే హన్యతే భర్తుః స పుమాన్ స్వర్గమృచ్చతి. 

ప్ర అ. సర్వామరగణేష్య పి=స మస్తదేవతాగణములలో కూడ, సుయో 

ధానామ్= =గ్గాొప్ప వీరులకు, ఏషః=ఇది, స్థాణామార్గము. యః=ఎవడు, భర్తుః 

కృతే= ప్రభువు నిమిత్తమై, హన్యతే= బడిన, సః పుమాన్ =ఆ పురుషుడు, 

స్వర్గమ్=స్వర్గమున్సు బుచ్చతి= =పొందును. 

తా. సమస్తదేవతలలో కూడ గొప్ప యోధులకు ఇదే మార్గము. 

ప్రభువుకొరకై ప్రాణములను విడచువాడు స్వర్గమును పొందును. ౦ 

మూ. అద్య దేవగణాః సర్వే లోకపాలా మహర్షయః, 10 

. హతమిన్తుజితం దృష్టా 1 సుఖం స్వప్స్యన్రి నిర్భయాః. 
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ప్ర. అ. అద్య=ఇప్పుడు, ఇన్దుజితమ్=ఇంద్రజిత్తును, హతమ్=చంపబడి 

నవానినిగా, దృష్టాా=చూచి, సర్వే=సమస్తమైన, దేవగణాః=దేవతల గణములు, 
లోకపాలాః=లోకపాలకులు, మహర్షయఃజామహర్షులు, నిర్భయాః=౭భయములేనివారై, 
సుఖమ్=సుఖముగా, స్వప్ప్యన్తి=నిదించగలరు. 

తా. ఇంద్రజిత్తు మరణించుటను చూచి సమస్త దేవతాగణములు, 
లోకపాలకులు, మహర్షులు ఇటుపై ఏ భయమూ లేనివారై సుఖముగా. 
నిద్రించగలరు. 10 

అద్య లోకాస్త్రయః కృత్స్నా పృథివీ చ సకొననా, NH 
ఏకేనేన్హుజితా హీనా శూన్యేవ ప్రతిభాతి మే. 

మూ. 

ప్ర. అ. అద్య-ఇప్పుడు, ఏకేన=ఒక్క, ఇన్దుజితా=ఇంద్రజిత్తుతో , హీనా= 
శూన్యమైన, సకాననా=అడవులతో కూడిన, కృత్స్నా=సమస్తమైన, ప్పథివీ=భూమి, 
మే=నాకు, శూన్యేవ=శూన్య మైనదిగా, ప్రతిభాతి=కనబడుచున్నది. త్రయః=మూడు, 
లోకాః=లోకములు శూన్యములుగా కనబడుచున్నవి. 

తా. ఈనాడు ఒక ఇంద్రజిత్తు లేకపోవుటచేత అడవులతో కూడిన ఈ 
సమస్త భూమి, మూడు లోకాలూ కూడ నాకు శూన్యములుగా కనబడుచున్నవి. 

మూ. అద్య నైరృతకన్యానాం శ్రోష్యామ్యన్తఃపురే రవమ్, 12 
కరేణుసంఘస్య యథా నినాదం గిరిగహ్యూరే. 

ప్ర. అ. అద్య=ఇప్పుడు, అన్నఃపు రే=అంతఃపురమునందు, వైరృతకన్యూ 
నామ్రాక్షసకన్యలయొక్క, రవమ్=ధ్వనిని, గిరిగహ్య రే=పర్వతగు హలో, కరేణుసం 
ఘస్య=ఆడ ఏనుగుల సముదాయముయొక్క, నినాదం యథాధ్వనిని వలె, 
శోష్యామి=వినగలను.. 

తా. ఇప్పుడు, పర్వతగుహలో ఆడ ఏనుగుల ధ్వనిని వలె అంతఃపురములో 
రాక్షసయువతుల విలాపమును _ వినగలను. 12 

మూ, యౌవరాజ్యం చ లజ్కాం చ రక్షాంసి చ సరంతప, 13 

మాతరం మాం చ భార్యాశ్చ క్వ గతో౭_సి విహాయ నః, 

ప్ర. అ. పరంతప=శత్రువులను పీడించువాడా! యౌవరాజ్యం చాయౌవడా 
జ్యమునుు లజ్కాం చ=లంకను, రక్షాంసి చారాక్షసులను, మాతరమ్=తలిని, మాం | = లు యై లా చానన్ను, భార్యాశ్చ=భార్యలను, నణామమ్ములను,. విహాయ=విడచి, కృ=ాఎక్కడికి, 
గతః అసి=వెళ్లినావుః క. 
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తా. ఓ! శృత్రుసంహారకా! యౌవరాజ్యమును, లంకను, రాక్షసులను, 
తల్లిని, నన్ను, భార్యలను, మమ్ముల నందరినీ విడచి ఎక్కడికి వెళ్లినావు? 13 

మూ. మమ నామ త్వయా వీర గతస్య యమసాదనమ్, 14 

్రేతకార్యాణి కార్యాల విపరీతే హి వర్తసే. 

ప్ర. అ. వీర=వీరుడా! యమసాదనమ్=యమలోకమును గూర్చి, గతస్య= 

వెళ్లి, మమ=నాయొక్క, (పతకార్యాణి నామా(పేతకార్యములు, త్య్వయా=నీచేత, 

కార్యాణి=చేయదగినవి కదా! విపరీతే=విపరీతమార్గమునందు, వర్తసు హి=ఉంటు 
న్నావు కదా! 

తా. వీరుడా! నేను మరణించిన పిదప నా (గేతకార్యములు నీవు 

చేయవలెను కదా! నీవు అందుకు విరుద్ధముగా చేసినావు కదా ? 14 

మూ. సత్వం బీవతి సుగ్లీవే లక్ష శ్రైలేన చ రాఘవే, 15 

మమ శల్యమనుద్ద్భత్య క్వ గతో౭_ సి విహాయ నః, 

ప్ర. అ. సః త్వమ్=అట్టి నీవు, స్ముగీవే=సు(గీవుడు, జీవతి=జీవించి ఉండగా, 

లక్ష్మణేన=లక్ష్మణునితో, రాఘవే=రాముడు జీవించి ఉండగా, మమ=నాయొక్క, 

శల్యమ్=బాధను, అనుద్ధృత్య=ఉద్ధరించకుండగా, నణామమ్ము, విహయావిడచి, 

క్వ=ఎక్కడికి, గతః అస=వెళ్లినావు. 

తొ. సుగ్రీవుడు, రామలక్ష్మణులూ ఇంకొ జీవించియే ఉండగా, నీవు 

నొ బాధలను తొలగించకుండగానే మమ్ములను విడచి ఎక్కడికి వెళ్లినావు?15 

మూ, ఏవమాదివిలాపార్తం రావణం రాక్షసాధిపమ, 16 

ఆవివేశ మహాన్ కోపః పుత్రవ్యసనసంభవః, 

ప్ర. అ. ఏవమాదివిలాపార్తమ్=ఈ మొదలైన విలాపముచేత పీడితుడైన, 
రాక్షసాధిపమ్=రాక్ష సరాజైన, రావణమ్ =రావణుళి, పుతవ్యసన సంభవఃాపుత్రవ్యస 

నమువలన కలిగిన, మహాన్ =గొప్ప, కోపఃాకోపము, ఆవి వేశ=ఆవేశించెను. 

తా. ఈ విధముగా ఆర్హుడై విలపించుచున్న రాక్షసరాజైన ఆ రావణుల్లో 

పుత్రవ్యసనముచేత చాల కోపము ఆవహించెను. 16 

మూ, ప్రకృత్యా కోపనం హ్యేనం పుత్రస్య పునరాధయః, . 17 

దీపం సందీపయామాసుర్దర్మే ౬ర్కమివ రశ్శయః 
- యె 

ప్ర అ. ప్రకృత్యా=స్వభావముచేత, కోపనమ్=కోపముగల, , ఏనమ్=ఇత 

నిని పుత్రస్య=పుత్రునియొక్క, ఆధయఃామనోవ్యథలు, ఘర్మే=(గ్రీష్మర్తువునందు, 
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దీప్తమ్=ప్రజ్వలించు చున్న, అర్కమ్=సూర్యుళ్లి, రశ్మయః ఇవ=కిరణములువలి, 

పునః=ఇంకను, సందీపయామాసుఃాప్రజ్వలింపచే సినవి. 

తా. సహజముగానే కోపస్వభావము గల ఆతనిని పుత్రశో కమువలన 

కలిగిన మనోవ్యథ- (ప్రకాశించుచున్న సూర్యుణ్ణి గ్రీష్మమునందు కిరణములు వలి, 
ఇంకను అధికముగా మండిపడునట్లు చేనినది. 17 

మూ. లలాతే భ్రుకుటీభిశ్చ సంగతాభిర్వ్యరో చత, కేరి 

యుగాన్తే సహనశైస్తు మహోర్మిభిరివోదధిః. 

ప్ర. అ. లలాకే=లలాటమునందు, సంగతాభిః=కలి సిన, (భుకుటీభిఃాకను 

బొమ్మల విరుపులచేత, యుగాన్తేపలయ కొలమునందు, సహనశైః=మొసళ్లతో 

కూడిన, మహోర్మిభిః=గొప్ప తరంగములతో, ఉదధిః ఇవాసము[ద్రము వలె, 

వ్యరోచత=ప్రకాశించెను. 

తా. లలాటమునందు కలిసిన (భుకుటులతో ఆతడు పళయకాలమునందు 

మొసళ్లతో కూడిన తరంగములతో సముద్రమువలె ప్రకాశించెను. 18 

మూ. _కోపాద్విజృమృమాణస్య వక్సాద్య్యక్తమివ జ్వలన్, 19 
ఉత్పపాత సధూమాగ్నిర్వత్రస్య వదనాదివ. 

ప్ర. అ. కోపాత్=కోపమువలన, విజృమృమాణస్య=ఆవులించుచున్న 

ఆతనియొక్క, వక్సాత్ =ముఖమునుండి, వ్యక్తమ్=స్పష్టముగా, జ్యలన్నివామండు 
చున్నది. వలె, వృత్రస్య=వృత్రాసురునియొక్క, వదనాదివ=ముఖమునుండి వలె, 

సధూమాన్నిః=ధూమముతో కూడిన అగ్ని, ఉత్స్పపాత=పైకి లేచెను. 

తా. ఆతడు కోపముతో ఆవులించగా ఆతని ముఖమునుండి, 

వృత్రాసురుని ముఖమునుండి వలె స్పష్టముగా మండుచు, ధూమముతో కూడిన 
అగ్ని బయలుదేరెను. 19 

మూ. స పుత్రవధసంతప్తః శూరః కోధవశం గతఖ 20 

సమీక్ష్య రావణో బుద్ద్యా వైదేహ్యా రోచయద్వధమ్. 

ప్ర, అ. పుత్రవధసంతప్తణాపుత్రుని వధచేత దుఃఖితుడైన, శూరః=శూరు 

డైన, సః రావణణ౯ఆ రావణుడు, క్రోధవశమ్=కోపవశమును, గతః=పొందినవా డై, 

బుద్ద్యా=బుద్ధిచేత, సమీక్ష ్ర=చూచి, వైదేహ్యాణ౯ సీతయొక్క, వధమ్=వధను, రోచ 
యత్ =ఇష్టపడెను. 

తౌ. పుత్రుని వధచేత దుఃఖితుడైన శూరుడైన ఆ రావణుడు కోధమునకు 
వశుడై బుద్దితో ఆలోచించి సీతను వధించవలె నని నిర్ణయించుకొనెను. 20 
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మూ. తస్య ప్రకృత్యా రక్తే చ రక్తే కోధాన్నినాపి చ, 21 
రావణస్య మహాఘోరే దీసే నేత్రే బభూవతుః. 

ప్ర. అ. తస్య రావణస్య=ఆ రావణునియొక్క, ప్రకృత్యా=స్వభావము చేత, 

రక్తే చాఎజ్జనివీ, |కోధాగ్నినాపి చక్రోధాగ్ని చేత కూడ, రక్తే=ఎజ్జనివీ అయిన, 
మహాఘోరే=చాల భయంకరములైన, నేత్రే=నేత్రములు, దీ ప్తేయండుచున్నవిగా, 

బభూవతుః=అయినవి. 

తా. స్వభావముచేతనే ఎజ్జగా నున్న, కోపాగ్నిచేత కూడ ఇంకనూ 
ఎజ్జగా అయిన చాలా భయంకరములైన ఆతని నేత్రములు ప్రజ్వలించినవి.2]1 

మూ. ఘోరం ప్రకృత్యా రూపం తత్తస్య (క్రోధాగ్షిమూర్భితమ్, 22 
బభూవ రూపం క్రుద్దస్య రుద్రష్యెవ దురాసదమ్. 

ప్ర అ. ప్రక త్యా=స్వభావముచేత, ఫోరమ్=భయంకరమైన, (క్రోధాగ్ని 

మూర్భితమ్=కోధాగ్నిచేత _ వ్యాప్తమైన, తస్య=ఆతనియొక్క, తత్ రూపమ్=ఆ 
రూపము, (క్రుద్దస్య=కోపించిన, రుద్రస్య ఇవారుద్రునియొక్క రూపము వలె, 
దురాసదమ్=సమీ పింప శక్యము కానిది, బభూవ=ఆయెను. 

తా. సహజముగా భయంకరమై, కోధాగ్నితో నిండిన ఆతని శరీరము 

కోపించిన రుదుని శరీరము వలె సమీపింప శక్యముకాని దయ్యెను. 22 

మూ. తస్య క్రుద్రస్య నేత్రాభ్యాం ప్రాపతన్న[శ్రుబిన్లవః, 23 

దిపాభ్యామివ దిప్తాభ్యాం సార్చిషః "స్నేహబిన్హవః, 

ప్ర అ. క్రుద్దస్య=కో పించిన, తస్య=ఆతనియొక్క, నేత్రాభ్యామ్= నేత్రము 

లనుండి, దీప్తాభ్యామ్=మండుచున్న, దీపాభ్యామ్=దీపములనుండి, సార్చిషః=అగ్ని 

జ్యాలతో కూడిన, "స్నేహబిన్హవః ఇవాత్రైలబిందువులు వలి, అశ్రుబిన్షవఃకన్నీటి 

చుక్కలు, (పొపతన్ =రాలినవి. 

తా. మండుచున్న కాగడాలనుండి మంటతో కూడిన తైలబిందువులు 

రాలినట్లు కోపించిన ఆతని నేత్రములనుండి కన్నీటి చుక్కలు రాలినవి. 23 

మూ. _ దన్హాన్విదశతస్తస్య శ్రూయతే దశనస్వనః, 24. 
యన్త్రస్యాకృష్యమాణస్య మహతో దానవైరివ. 

ప్ర, అ. దన్లాన్=దంతములను, విదశతఃాకొరుకుచున్న, తస్య=రావ 
ణునియొక్క, దశనస్వనఃదంతధ్వని, దాన వైజాదానవులచేత, ఆకృష్యమాణస్య= 

లాగబడుచున్న, మహతః=గొప్పదైన, యన్త్వస్యేవాయంత్రముయొక్క ధ్వనివలె, 
శూయతే=వినబడినది. 
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తా. అతడు పండ్లు పటపటా కొరకగా ఆ ధ్వని దానవులు లాగుచున్న 

'పెద్దయంత్రము ధ్వనివలె వినబడెను. 24 

మూ. కొలాగ్నిరివ సంక్రుద్ధో యాం యాం దిశమవైక్షత, 25 

తస్యాం తస్యాం భయత్రస్తా రాక్షసాః సంవిలిల్యిరే. 

ప్ర అ, కాలాగ్నిరివ=ాప్రలయకాలాగ్ని వలె, సం క్రుద్ధః =కో పించినవాడై, యాం 

యామ్=ఏ యే, దిశమ్= =దిక్కును, అవైక్షత=చూచెనో, తస్యాం తస్యామ్=ఆ యా 

దిక్కునందు, రాక్షసాఃారాక్షసులు, భయత్రస్తాః= =భయముచేత వణకుచున్నవారై, 
సంవిలిల్యి రే=అణగిపోయిరి. 

తా. అతడు ప్రళయకాలాన్ని వలె కోపించి ఏ యే దిక్కు చూచెనో 

ఆ యా దిక్కునందున్న రాక్షసులు అణిగి మణిగి ఉండిపోయిరి. 25 

మూ. తమన్తకమివ క్రుద్ధం చరాచరచిఖాదిషుమ్, 26 

వీకమూణం దిశః సర్వా రాక్షసా నోపచకముః. 

ప్ర. అ. చరాచరచిఖాదిషుమ్= =జంగమస్థావరములను తినివేయదలచిన, 

క్రుద్దమ్= =కోపించిన, అన్నకమివాయముడు వలే ఉన్న, సర్యాజసమస్త మైన, 

దిశ=దిక్కులను, వీక్ర మాణమ్= =చూచుదున్న, తమ్=ఆతనిని, రాక్షసాజారాక్షసులు, 

నోపచక్రముఖాసమీ పించలేదు. 

తా. జంగమ స్థావరరూపమైన జగత్తును తినివేయ సంకల్పించిన 

కోపించిన మృత్యుదేవత వల ఉన్న ఆ రావణుడు అన్ని దిక్కుల. వెపు 

చూచుచుండగా అందరు రాక్షసులూ కూడ ఆతనిని సమీపించుటకు భయపడిరి. 

మూ. తతః పరమసంక్రుద్దో రావణో రాక్షపాధిపః, 27 

అబవీద్రక్షసాం మధ్యే సంస్తమృయిషురాహవే. 

ప్ర. అ. తతఃఅటుపిమ్మట, పరమసంక్రుద్దఃమిక్కిలి కోపించిన, రాక్ష 

సాధిపణారాక్షస సప్రభువైన, రావణజారావణుడు, ఆహావే= యుద్దమునందు, సంస్తం 

భయిషుః=నిలువదలచినవాడై, రక్షసామ్=రాక్షసులయొక్క, మధ్యే= మధ్యయందు, 
అబ్రవీత్ =పలి కను. 

తా. పిదప రాక్షసరాజైన రావణుడు భయపడియున్న & రాక్షసులను 

మరల యుద్ధమునందు “స్టేరముగా నిలుపవలె నను కోరికతో ఆ రాక్షసుల 
మధ్య ఇట్లు "పలికెను. 27 

మూ. మయా వర్షసహస్రాణి చరితా పరమం తపః, _ 28 
తేషు తేష్వవకాశేషు స్వయంభూః పరితో షితః. 
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ప్ర. అ. మయా= =నాచేత, వర్షసహస్రాణి= = వేలకొలది సంవత్సరములు, 

పరనుమ్= =గొప్పు, తపః=తపస్సును, చరీత్వాడచేసి, తేషు తేషు=ఆ యా, 

అవకా శేషు= తపః సమాపులయందు, స్వయంభూః బ్రహ్మ దేవుడు, పరితో షితః= 

సంతో షింపచేయబడినాడు. 

తా. నేను వేలకొలది సంవత్సరములు తపస్సుచేసి ఒక్కొక్క తపస్సు 
ముగిసినప్పు డెల్ల బ్రహ్మ దేవుణ్ణి సంతోష పెట్టితిని. 28 

మూ. తస్యెవ తపసో వ్యుష్తా § ప్రనాదాచ్చ స్వయంభువః, 29 

నాసురేభ్యో న దేవేభ్యో భయం మమ కదాచన. 

ప్ర. అ. తస్య=ఆ, తపసః ఏవాతపస్సుయొక్కయే, వ్యుష్ట్యాఫలోదయ 
ముచేతను, స్వయంభువః= బ్రహ్మ దేవునియొక్క, ప్రసాదాచ్చ=అనుగ్రహమువలన, 

_ మమానాకు, కదాచన=ఎన్నడూ, అసు రేభ్యః=రాక్షసులనుండి, భయమ్=భయము, 

న=లేదు. దేవేభ్యః=దేవతలనుండి, న=లేదు. 

తా. ఆ తపస్సు ఫల మీయుటకు ఉపక్రమించుటచేతను, బ్రహ్మదేవుని 
అనుగ్రహముచేతను నాకు ఎన్నడూ అసురులనుండి గాని, దేవతలనుండి గాని, 

భయము లేదు. 29 

మూ. కవచం (బబ్మాదత్తం మే యదాదిత్యసమప్రభమ్, 30 

దేవాసురవిమర్తేషు న భిన్నం వజముష్టిభిః. 

ప్ర అం మే=నాకు, (బహ్మదత్తమ్= బ్రహ్మ చేత ఇవ్వబడిన, ఆదిత్యసమప్ర 

భమ్=సూర్యునితో సమానమైన కాంతిగల, యత్ =ఏ, కవచమ్ =కవచ మున్నదో, 
అది, దేవాసురవిమ ర్రేషు= -దేవతలతోను అసురులతోను జరిగిన యుద్దములందు, 

వజ్రము ష్టీభి=వ జ్రముచేత గాని, పిడికిళ్ల చేత గాని, న భిన్నమ్= బద్దలు కోట్టబడలేదు. 

తా. నాకు (బ్రహ్మ దేవు డిచ్చిన, సూర్యుని వంటి కాంతి గల కవచమును, 
దేవతలతోను ' అసురులతోను జరిగిన యుద్దములలో వజ్రాయుధము గాని, 

పిడికిళ్లు గాని బ్రద్రలుకొట్టలేదు. 30 

మూ. తేన మామద్య సంయుక్తం రథస్టమిహ సంయుగే, 31 
పతీయాత్కో౭_ద్య మామాజౌ సాక్షాదసి పురన్హరః, 

ప్ర అ, అద్య= ఇప్పుడు, ఇహ=ఈ, సంయుగే= యుద్దమునందు,  తేన=ఆ 

కవచముతో, సంయుక్తమ్=కూడిన, రథస్ట్రమ్= =రథమునందున్న, మామ్=నన్ను, 

అద్య=ఇప్పుడు, కః=ఎవడు, ఆజౌ= యుద్ధమునందు, సాక్షాత్ =సాక్షాత్తు, పురన్తరః 
అపి=దేవేంద్రుడైనను, ప్రతీయాత్ = ఎదుర్కొనును? 
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తా. ఇప్పుడీ యుద్దములో ఆ కవచము ధరించి రథముమీద ఉన్న 

నన్ను సాక్షాత్తు దేవేంద్రుడైనను ఎవడు ఎదిరించగలడు? 

వి. రావణుని కోపావేశమును సూచించుటకై “మామ్ “మామ్” “అద్య” 

“అద్య” అని పునరుక్తి, “సంయుగే” “ఆజా” అను పర్యాయపదముల 

పయోగము చేయబడినది. al 
| | , 

మూ.  యత్తదాతిప్రసన్నేన సశరం కార్ముకం మహత్, 32 
దేవాసురవిమర్దేషు మమ దత్తం స్వయంభువా. 
అద్య తూర్యశతైర్భీమం ధనురుత్తాప్యతాం మమ. 33 

రామలక్ష ఇణఆయోరేవ వధాయ పరమాహవే. 

ప్ర. అ. దేవాసురవిమర్షేషు=దేవాసురుల యుద్దములయందు, తదా=అ 
ప్పుడు, అతిప్రసన్నేనామిక్కిలి - సంతోషించిన, స్వయంభువా= బ్రహ్మ దేవునిచేత, 
సశరమ్=బాణములతో కూడిన, మహత్=గొప్పదైన, యత్ =ఏ, కార్ముకమ్ = 
ధనస్సు, పరమాహబే=మహాయుద్దమునందు, రామలక్ష్మణయోఃజరామలక్ష్మణుల 
యొక్క, వధాయైవ=వధకొరకు, అద్య=ఇప్పుడు, తూర్యశతైణాఅనేకమంగళవాద్య 
ములతో, ఉత్సాప్యతామ్= పైకి తీయబడుగాక. 

తా, పూర్వము దేవాసురయుద్దములలో సంతోషించిన (బ్రహ్మదేవుడు 
బాణస హితమైన గొప్ప ధనస్సును నాకిచ్చినాడు కదా; ఇప్పుడు భయంకరమైన ఆ 

ధనస్సును మహాయుద్ధములో రామలక్ష్మణులను చంపుటకై ఉపయోగించవలెను. 
దానిని మంగళవాద్యములతో పైకి తీయుడు. 32, 33 

మూ. స పుత్రవధసంతప్తః క్రూరః క్రోధవశం గతః, 34 
సమీ క్ష రావణో బుదా § సీతాం హన్తుం వ్యవస్యత. 

యి ఠా 

ప్ర. అ. పుత్రవధసంతప్త పు త్రవధచేత దుఃఖితుడైన, క్రూరణాక్రూరు డైన, 

సః రావణః=ఆ రావణుడు, క్రోధవశమ్=(క్రోధవశమును, గతః=పొందినవాడ, 

బుద్ద్యా=బుద్ధిచేత, సమీక్ష ్య=ఆలోచించి, సీతామ్=సీతను, హన్తుమ్=-చంపుటకు, 
వ్యవస్యత=ానిశ్చయించెను. 

తా. పుత్రుని వధచెత దుఃఖితుడైన కూరుడైన ఆ రావణుడు 

క్రోధావిష్టుడై, బుద్దితో ఆలోచించి సీతను చంపవలె నని నిశ్చయించుకొనెను.3 4 

మూ. ప్రత్యవేక్ష్య తు తామ్రక్షః సుఘోరో ఘోరదర్శనః, 35 
దీనో దీనస్వరాన్ సర్వాంస్తానువాచ నిశాచరాన్. 

ప్ర. అ. తామాక్ట్షణాఎజ్జని కళ్ళుగల, సుఫోర=చాల భయంకడు 
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డైన, ఘోరదర్శనః=భయంకర మైన దర్శనము గల, దీనః=దీనుడైన ఆ 
రావణుడు, దినస్వరాన్ = =దీనమైన స్వరము గల, తాన్ =ఆ, సర్వాన్ =సమస్త మైన, 

నిశాచరాన్ =రాక్షసులను, ప్రత్యవేక్ష్య= =కలియ జూచి, 'ఉవాచాపలికెను. 

తా. ఎట్టని కళ్లు గల, చాల భయంకరుడు, చూడ ఘోరముగా 
ఉన్నవాడు, దినుడు ఆయిన ఆ రావణుడు దీనమైన కంఠస్వరము గల ఆ 

రాక్షసుల నందరినీ కరియచూచి ఇట్లు పలికెను. 35 

మూ. మాయయా మమ వత్సేన వషనార్దం వనౌకసామ్, 36 

కించిదేవ హతం తత్ర పీతేయమితి దర్శితమ్. 

ప్ర అ. మమానాయొక్క, వత్సేన=కుమారునిచేత, మాయయా= 

మాయచేత, వనౌకసామ్= =వానరులయొక్క, వఇనార్థమ్=వంచనము కొరకు, 

తత్రాఅక్కడ, 'కీంచిదేవాఏదో, హతమ్= చంపబడీనది ఇయమ్=ఇది, సీతా 

ఇతి=సీత అని, దర్శితమ్= =చూపబడినది. 

తా. నా కుమారుడు వానరులను వంచించుటకై మాయచే దేనినో 

చంపీ ఇది సీత అని అక్కడ చూపినాడు. 36 

మూ. తదిదం తథ్యమేవాహం కరిష్యే పియమౌత్మనః, 37 

వైదేహీం నాశయిష్యామి క్షత్రబన్దుమనువ్రతామ్. 
ఇత్వేవముక్సా ౪ సచివాన్ ఖడ్గమాశు పరామృశత్. 38 

ప్ర. అ. అహమ్=నేను, ఆత్మనః=నాకు, ప్రియమ్=ఇష్ట్రమైన, తల్ 

ఇదమ్=అట్టి దీనిని, తథ్య మేవాయథార్ధమైనదానినిగా, కరి ష్యే=చేసెదను. క్షత్ర 
బన్జుమ్= =దుష్టక్ష ్రియుడైన రాముళ్లో, అనువతామ్=అనుసరించిన వ్రతము, 

గల వెదే హీమ్= సీతను, నాశయిష్యామి= =నశింపచేసెదను. సచివాన్ =మంత్రులను 

గూర్చి, ఇత్యేవమ్=ఇట్లు, ఉకా కా (పలికి, ఆశు= =శీఘముగా, ఖడ్గమ్= ఖడ్గమును, 

పరామృశత్. =స్పృశించెను. 

తా. “నా కిష్టమైన అట్టి ఈ పని నే నిపుడు చేసెదను. దుష్టక్షతియుడైన 

రాముని పె పై (ప్రేమ గల సీతను చంపివేసెదను. ” ఇట్లు మంత్రులతో పలికి 

అతడు వెంటనే ఖడ్గము (గహించెను. 37, 38 

మూ. ఉత్ ప్లుత్య గుణసంపన్నం విమలామ్సరవర్చసమ్, /. గ 

నిష్పపాత స వేగేన సభార్యః సచివైర్వృతః. ౨9 
రావణః పుత్రశో కేన భృశమాకులచెతన:ః. . 
సంకక్రుద్రః ఖడ్గమాదాయ సహసా యత్ర మైథిలీ, 40 
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[“సభార్థః” అనుదానికి బదులు “నభాయాః” అను (బాచ్చపాఠము బాగున్నది. 

ప్ర అ. పుత్రశో కేన=పుత్రశోకముచేత, భృశమ్ =మిక్కిలి, ఆకులచేతనః= 
వ్యాకులమైన మనస్సు గల,  రావణజరావణుడు, సంక్రుద్దః=కో పించినవాడై, 
ఉత్ ప్లృత్య=ఎగిరి గుణసంపన్నమ్=గుణములతో కూడిన, విమలామ్బరవర్చసమ్=ని 
ర్మలమైన ఆకాశము వంటి కాంతి గల, ఖడ్గమ్=ఖడ్గమును,ఆదాయ= (గ్రహించి, 
సచివైః౭మంత్రులతో, వృతఃకూడినవా డై, మైథిలీ=సీత, య(త్ర=ఎక్కడ ఉన్నదో 
అక్కడికి, సహసా=వెంటనే, 'వేగేన= వేగముతో, సభాయాః=సభనుండి, నిష్పపాత= 

బయలుదేరెను. 

తా. పుత్రకోకముచేత చాల వ్యాకులమైన చిత్తముతో కోపావిష్టుడైన ఆ 
రావణుడు మంచి గుణములు గల, నిర్మలమైన ఆకాశము వంటి కాంతి గల 

ఖడ్గమును తీసికొని వెంటనే, సీత ఉన్న ప్రదేశమునకు, సభనుండి మహావేగముతో 
బయలుదేరెను. 39, 40 

మూ. వ్రజన్తం రాక్షసం (ప్రేక్ర్య సింహనాదం విచుక్రుశుః, 
ల య ల హ్ సమ్ 41 

ఊచుశ్చాన్యోన్యమారిజ్ఞ గ్ సంక్రుద్దం (ఎక్ష ్ట రాక్షస ం 

ప్ర అ. వ్రజన్తమ్=వెళ్లుచున్న, రాక్షసమ్ారావణుళ్ల, _పేక్ర్యైచూచిి, 
సీంహనాదమ్= సింహనాదము కలుగునట్లుగా  విచుక్రుశుః=అరచిరి. సంధక్రు 
ద్ధమ్=కో పించిన, రాక్షసమ్=రాక్షసుణ్ణి, (పేక్ష్య=చూచి, అన్యోన్యమ్=పరస్పరము, ధ్; యి దూకి (న్న ] 
ఆలిబ్య=కౌగిలించుకొని, ఊచుశ్చ=పలికిరి. 

తా. వెళ్లుచున్న ఆతనిని చూచి ఆతని అనుచరులు సింహనాదము ' 
చేసి నట్లు అరచిరి. కోపించిన ఆతనిని చూచి పరస్పరము కౌగిలించుకొని 
ఇట్లు పలికిరి. 41 

మూ, అద్యెనం తావుభౌ దృష్టా 1 [భాతరౌ ప్రవ్యథిష్యతః, 

లోకపాలా హి చత్యారః క్రుద్దేనానేన తర్దితాః. 42 
బహవః శత్రవశ్చాన్యే సంయుగేష్వభిపాతితాః. 

ప్ర అ. అద్య=ఇప్పుడు, ఏనమ్= ఈతనిని, దృష్టా సూచి, తెౌ=ఆ, 
(భ్రాతరౌ=సోదరులు, ఉభౌ=ఇద్దరూ, (ప్రవ్యధిష్యతః=వ్యథ చెందగలరు, క్రుద్దేన= 
కోపించిన, అనేనావీనిచేత, చత్వారణానలుగురు, _లోకపాలాః=లోకపాలకులు, 
తర్చితాః హిEభయ పెట్టబడినారు ' కదా. అన్యే=ఇతరులైన, _బహవః=అనేకులు, 
శృత్రవశ్చా పె=శత్రువులు కూడ, సంయు గేషూయుద్రములయందు, అభధిపొతితాః= 
పడగొట్టబడినారు. 

తా. ఇప్పుడు ఇతనిని చూడగానే సోదరులైన ఆ రామలక్ష్మణు లిద్దరూ 



యుద్ధకాండము 399 

వ్యథ చెందగలరు. కోపించిన ఇతడు నలుగురు లోకపాలులను భయపెట్టినాడు 
'కదా. యుద్ధములలో ఎంతోమంది ఇతర శత్రువులు కూడ వధింపబడినారు. 42 

- మూ, త్రిషు లోకేషు రత్నాని భుజ్తే స చాహృత్య రావణః, 43 

విక్రమే చ బలే చైవ నాస్త్యస్య సదృశో భువి. 

(3 అ. రౌవణః=రావణుడు, తిషుూమూడు, లో కేషు=లోకములయందు, 

at కః ష్పవస్తువులను, ఆహృత్యాతీసికొని వచ్చి, భుజ్తే స చ=అనుభవించును. 

వి చాపరాక్రమమునందును, బలే చెవాబలమునందును, అస్య=ఈతనికీ, 

సదృశాసమానుడు, భువి=భూమియందు, నాస్తి =లేడు. 

తొ. ఈ రావణుడు మూడు లోకాలలో ఉన్న (శేష్తవస్తువులను 

తీసికొని వచ్చి అనుభవించు చున్నాడు. పరాక్రమములోను, బలములోను ఈతనిని 

పోలినవాడు. ఈ భూమిలో లేడు. 43 

మూ. తేషాం సంజల్ప్వమానానామశోకవనికాం గతామ్, 44 

అభిదుద్రావ వైదేహీం రావణః కోధమూర్చిత:ః. 

ప్ర అ. తేషామ్= =వాళ్ళు, సంజల్పమానానామ్= =ఈ విధముగా మాటలా 

దుకొనుచుండగా, రావణః=రావణుడు, క్రోధమూర్చితఃక కోధముచేత వ్యాపింపబ 

డినవాడై, అశోకవనికామ్=అశో కవనమును, గతామ్=పొందిన, వెదే హీమ్= సీతను 

గూర్చి, " అభిదుద్రావ=శీఘముగా వెళ్లెను. 

తా. ఆ రాక్షసు రిట్లు అనుకొనుచుండగా రావణుడు కోధావేశముతో 

ఆశోకవనములో ఉన్న కీత దగ్గరకు చాల తొందరగా' వెళ్లెను. 44 

మూ. వార్యమాణః సుసంక్రుద్దః సుహృద్నిర్గితబుద్దిభిః, 45 

అభ్యధావత సంక్రుద్దః స గ్రహో రోహిణీమీవ. 

ప్ర అ. సుసంక్రుద్దకాచాల కోపించిన అతడు, హితబుద్దిభిః హిత 

బుద్ధి గల, సుప్పాద్భిః= శే హితులచేత, వార్యమాణః=ా నివారింపబడుచున్సను, 

సం ుద్ధగకో పించిన, (గహణాగహము, _ భే=ఆకాశమునందు, రో హీణీమివ=రో 
నక్షత్రమును గూర్చి వల్ల, అభ్యధావత=శీఘ్రముగా వెళ్లెను. 

తా. మిక్కిలి కోపించిన ఆ రావణుడు హితమును కోరు స్నేహితులు 

వారించుచున్నను, కోపించిన అంగారక్షగహము ఆకాశమునందు రోహిణిని 

గూర్చి వెళ్లినట్లుగా కీ ఘముగా వెళ్ళెను. 45 

మూ. మైథిలీ రక్ష్యమాణా తు రాక్ష సీభిరనిన్దితా, 46 

దదర్శ రాక్షసం క్రుద్ధం నిస్తింశవరధారిణమ్. 
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ప్ర అ. రాక్ష సీభిః=రాక్షసస్త్రీలచేత, రక్ష్యమాణా=రక్షింపబడుచున్న, అని 

న్లితొానిందింపబడని, మైథిలీ తు=సీత యైతే, ని స్త్రింశవరధారిణమ్=ఉత్తమమైన 
ఖడ్గమును ధరించిన, క్రుద్రమ్=కోపించిన, రాక్ష సమ్=రాక్ష సుల్లి, దదర్శ=చూచెను. 

౧ యఖ వ. టయ Ee ( 

తా. రాక్షస స్త్రీలచేత రక్షింపబడుచున్న దోషశూన్యరాలైన సీత ఉత్తమమైన 
ల ల రు 

ఖడమును ధరించి వచ్చుచున్న ఆ రాక్షసుణ్ణి చూచెను. 46 
ta ల స్య. 

మూ. తం నిశామ్య సనిస్త్రింశం వ్యథితా జనకాత్మజా, 47 

నివార్యమాణం బహుశః సుహృద్భిరనివర్తి నమ్. 

ప్ర. అ. సనిస్త్రింశమ్=ఖడ్గముతో కూడినవాడు, సుహృద్భిః=మిత్రులచేత, 
బహుశః=అనేక విధములుగా, నివార్యమాణమ్=నివారింపబడుచున్నను, అనివర్తి 

నమ్ామరలనివాడు అయిన, తమ్=ఆతనిని, నిశామ్య=చూచి, జనకాత్మజా=సీత, 
వ్యథితా=వ్యథ చెందినది. 

తా, మిత్రులు అనేకవిధాల నివారించుచున్నను మరలక ఖడ్గము ధరించి 

వచ్చుచున్న ఆతనిని చూచి సీత వ్యథ చెందెను. 47 

మూ. సీతా దుఃఖసమావిష్టా విలపన్తీదమబ్రవీత్, 48 
యథాయం మామభిక్రుద్దః సమభిద్రవతి స్వయమ్, 
వధిష్యతి సనాథాం మామనాథామివ దుర్మతిః. 49 

ప్ర. అ. సీతా=సీత, దుఃఖసమావిష్టా=దుఖముతో కూడినదై, విలపన్తీ=విల 
పించుచు, ఇదమ్=ఈ వాక్యమును, అబవీత్ =పలికెను. దుర్మతిఃదుష్టబుద్రియైన, 
అయమ్=ఇతడు, అభిక్రుద్దః=కో పించినవాడై, యథా=ఎట్టు, మామ్=నన్ను గూర్చి, 
అభిద్రవతి=నీఘముగా వచ్చుచున్నాడో, (దానిని పట్టి, సనాథామ్=నాథునితో 
కూడిన, మామ్=నన్ను, అనాథామివానాథుడు లేనిదానిని వలె, వధిష్యతి=చంపగలడు. 

తా. సీత దుఃఖముతో విలపించుచు ఇట్లు అనుకొనెను-“దుష్టబుద్దియైన 

ఈ రావణుడు కోపముతో నావైపు వచ్చుచున్నాడు. దీనిని పట్టి సనాథురాలనైనను 
నన్ను అనాథురాలిని వలె చంపనున్నా డని తోచుచున్నది.” 48,49 

మూ. బహుశశోదయామాస భర్తారం మామనువ్రతామ్, 

భార్యా మమ భవతి ప్రత్యాఖ్యాతో ధ్రువం మయా, 50 

_సో౭ఒయం మామనుపస్టానే వ్యక్తం వైరాశ్యమాగతః, 

క్రోధమోహసమావిష్టో వ్యక్తం మాం హన్తుముద్యతః, 51 
ప్ర. అ. భర్తారమ్=భర్తను, అనువతామ్=అనుసరించిన వతము గల, 

మామ్=నన్ను, మమ భార్యా=నా భార్యవుగా, భవస్వ=అఆగువు, ఇతి=అని, 
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బహుశః=అనేక పర్యాయములు, చోదయామాస=(పేరేపించెను. మయా=నాచేత, 
ధ్రువమ్=నిశ్చితముగా, (పత్యాఖ్యాతః=ప్రత్యాఖ్యానము చేయబడిన, సః అయమ్= 
అట్టి ఇతడు, అనుపస్థానే =(ఆతనిని) చేరకుండుటయందు (చేత), మామ్=నన్ను 
గూర్చి, వ్యక్తమ్=స పముగా, నైరాశ్యమ్= నిరాశత్వమును, ఆగతః=పొందినవాడై, 

కోధమోహసమావిష్టఃకోధమోహములతో  కూడినవాడై, వ్యక్తమ్= నిశ్చయముగా, 
మామ్=నన్ను, హన్తుమ్=చంపుటకు, ఉద్యతః=ఉద్యమించినాడు. 

తా. భర్తను అనుసరించుటయే నియమముగా పాటించుచున్న నన్ను 

ఇతడు “నా భార్యవు అగుము” అని అనేకపర్యాయములు పార్థించినాడు. నేను 

దృఢముగా (ప్రత్యాఖ్యానము చేసినాను. నేను ఆతనిని చేరకపోవుటచే నిరాశ 

చెంది కోపావిష్టుడై నన్ను చంపుటకై ఉద్యమించుచున్నాడు. నిశ్చయము.50,51 

మూ. అథవా తౌ నరవ్యాఘ్ర (భ్రాతరౌ రామలక్ష్మణా, 

మన్నిమిత్తమనార్యేణ సమరే౭_ద్య నిపాతితౌ, 52 

ప్ర. అ. అథవా=లేదా, నరవ్యా(ఘౌ=పురుష శేషు లైన, భాతరౌ=సో 
దరులైన, తౌ రామలక్సణాఆ రామలక్ష్మణులు, అనారే ణచెడ్డవా డైన చెత చెతి ్ట 
వీనిచేత, అద్య=ఇప్పుడు, మన్నిమిత్తమ్=నా నిమిత్తము, సమరే= =యుద్దమునందు, 
నిపాతితౌ=పడగొట్టబడిరి. 

తా. లేదా నేడు యుద్ధములో ఇతడు నామూలాన నర్మ శేష్ణులు, 

సోదరులు అయిన ఆ రామలక క్ష్ముణులను చంపివేసి ఉండును. 52 

మూ. ఖైరవో హి హి మహాన్నాదో రాక్షసానాం శ్రుతో మయా, 

బహూనామిహ హృష్టానాం "తథా వికోశతాం ప్రియమ్. 53 

ప్ర. అ ఇహ=ఇక్కడ, హృష్టానామ్=సంతో షించినవారు, తథా=మరియు, 

పియమ్పియమైన విషయమును గూర్చి, వి[కోశతామ్=అరచుచున్నవారు 

అయిన, బహూనామ్=అనేకులైన, రాక్షసానామ్=రాక్షసులయొక్క, భైరవణభయంక 
రమైన, మహాన్=గొప్పదైన, నాదః= =ధ్యని, మయా=నాచేత, శ్రుతః హి 'హి=వినబడినది 

కదా! 

తా. ఎందుచేత ననగా చాలమంది రాక్షసులు సంతో షించి, తమకు 

జరిగిన (పియమును గూర్చి అరచుచు భయంకరముగా గొప్ప ధ్వని చేయగా 

నేను ఇక్కడ విన్నాను. 53 

మూ. అహో ధిజ్మన్నిమిత్తో.యం వినాశో రాజపుత్రయోః, 
అథవా పుత్రశో కేన అహత్యా రామలక్ష గల, రడ. 

విధమిష్యతి మాం రౌద్రో రాక్షసః పాపనిశ్చయః:. 
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ప్ర. అ. అహో =అయ్యో ! ధిక్=లీ | రాజపుతయోః=రాజపు తులయొక్క, 
అయం ఏనాశః=ఈ వినాశము, మన్నిమిత్తః=నేను నిమిత్తముగా కలదికదా? అథవా= లేదా, పాపనిశ్చయః=పాపనిశ్చయము గల, రౌద్రః౭భయంకరుడైన, రాక్షసః=ఈ రాక్షసుడు, రామలక్ష్మణౌ=రామలక్ష శ్రణులను, అహత్వా=చంపకుండగా, పుత్రశో కేన=పుత్రశోకముచేత, మామ్=నన్ను, విధమిష్యతి=చంపగలడు. 

తా. అయ్యో! ఆ రాజపుతులకు నావలన వినాశము కలిగినది కదా! ఛ!లేదా, పాపనిశ్చయము కల క్రూరుడైన ఈ రాక్షసుడు రామలక్ష్మణులను వధింపక, పుత్రశోకముచేత నన్నే వధించుటకు వచ్చుచుండును. _ రశ 
మూ. హనూమతస్తు తద్వాక్యం న కృతం కుదయా మయా, * 585 

యద్యహం తస్య పృష్టేన తదాయాసమనిర్దితా, 
నాద్యెవమనుశోచేయం భర్తురజ్కగతా సతీ. 56 
ప్రై అ. క్షు ద్రయా=లఅల్ప బుద్ది గల, మయా=నాచేత, హనూమతః=హా నుమంతునియొక్క, తత్ =ఆ, 

తదా=ఆనాడు, అహమ్=నేను, 
యొక్క, పృష్మెనావీపుచేత, అయాసం యది=వెళ్లి ఉన్నట్టయితే భర్తుఃభర్తయొక్క, అజ్కగతా సతీ=సమీపమునం దున్న దాననై, అద్య=ఈనాడు, ఏవమ=ఇట్లు, న అనుశోచేయమ్=దుఃఖించెడిదానను కాను, 

తా, అల్పుబుద్ధి వైన నేను హనుమంతుని మాట వినలేదు. రాముడు బలము చూపి నన్ను జయించుకొనకపోయినను నేను ఆనాడు హనుమంతుని వీపుమీద ఎక్కి వెళ్లి ఉన్నచో భర్త సమీపము చేరిన నేను నేడు ఈ విధముగా దుఖించేదానను కాను. '55,56. 
మూ. మన్యేతు హృదయం తస్యాః కౌాసల్యాయాః ఫలిష్యతి, 

ఏకపుత్రా యదా పుత్రం వినష్టం శ్రోష్యతే యుధి. 57 
(ప. అ. ఏకప్పుత్రా=ఒ కే పుతుడు గల ఆమా, యదా=ఎప్పుడు, పు(తమ్=ప్పు 

త్రుణ్ణే, యుధి=యుద్ధమునందు, వినష్టమ్=మరణించినవానినిగా, (శోష్యతే=వినగలటో అప్పుడు, తస్యాః=ఆ, కొసల్యాయాళాకౌసల్యయొక్క, హృదయమ్ాహృదయము, ఫలిష్యతి=బద్రలైపోవును అని, మన్యే=తలచుచున్నాను. 



LL లం > 

యుద్ధకాండము 403 

ప్ర. అ, సా=ఆమె, . రుదతీ=ఏడ్భుచున్నదై, మహాత్మ నణామహాత్ము డైన 

రామునియొక్క, జన్మ చాజన్మను, బాల్యం చాబాల్యమును, యౌవనం 

=యౌననమును, ధర్మ కార్యాణి=ధర్మ కృత్యములను, రూపం చారూపమును, 

సంస్క రిష్యతి=స్మరించగలదు. 

తా. ఆమె ఏడ్చుచు మహాత్ముడైన రాముని జన్మ, బాల్యము, యౌవనము, 

ఆతడు చేసిన ధర్మకృత్యములు, రూపము - వీటిని గూర్చి స్మరించగలదు. 58 

మూ. నిరాశా నిహతే పుత్రే దత్త్వా శ్రాద్రమచెతనా, 
అగ్నిమావేక్ష లే నూనమాపో వాసి ప్రవెక్ష se. 59 

ప్ర. అ. పుత్రే-పుత్రుడు, నిహతే=చంపబడినవాడగు చుండగా, నిరాశా=ఆశ 

లేనిదై, అచేతనా=స్పృహ లేనిదై, శ్రాద్దమ్=శ్రాద్దమును, దత్సా(=ఇచ్చి, నూనమ్= 
నిశ్చయముగా, _అగ్నిమ్=అగ్నిని, ఆవేక్ష తేషప్రవేశించగలదు, ఆపః=జలమును, 

ప్రవేక్ష్యతి వాపాప్రవేశించగలదు. 

తా. పుత్రుడు మరణించుటచే నిరాశురాలై ఆమె శ్రాద్ధమును ఇచ్చి, 

స్మృతి తప్పినదై, అగ్నిలో నైనా ప్రవేశించును లేదా జలములో దుముకును.59 

మూ. ధిగస్తు కుబ్దామసతీం మన్హరాం పాపనిశ్చయామ్, 

యన్నిమిత్తమిమం శోకం కౌసల్యా. ప్రతిపత్స్యతే.. 60 

ప. అ. కౌసల్వా=కౌసల్న,  యనిమిత్తమ్=ఎవతె నిమిత్రముగా గల, (ర ప్రార బల్బ త త్త 
ఇమమ్=ఈ, శోకమ్=శోకమును, (పతిపత్స్యతే=పాందగలదో అట్టి, అసతీమ్= 

చెడ్డది, పాపనిశ్చయామ్=పాపనిశ్చయము గలది అయిన, కుబ్ద్బామాగూనుదైన, ' 
మన్గరామ్=మంథరను గూర్చి, ధిక్=నింద, అస్తు=అగుగాక. 

తా. గూనుది, పాపనిశ్చయము గలది అయిన మంథర ఛీ! ఎంత 

చెడ్డది ! ఆమె మూలముననే కదా కౌసల్యకు ఇంత శోకము కలుగ నున్నది.60 

మూ, ఇత్యేవం మైథిలీం దృమ్టై S విలపన్తీం తపస్వినీమ్, 

రోహిణీమివ చన్హేణ వినా గ్రహవశం గతామ్. 61 
ఏతస్మిన్నన్తరే తస్య అమాత్యః గీలవాన్ శుచిః, 

సుపార్చో క్ నామ మేధావీ రావణం రక్షసాం వరమ్, 62 

నివార్యమాణః సచివైరిదం వచనమ ॥బవిత్. 

ప్ర అ. ఇత్యేవమ్=ఉట్టు, విలపన్తీమ్=విల పించుచున్న, తప స్వినీమ్=దీను 

రాలైన, చన్ద్రేణ వినా=చంద్రుడు లేకుండా, (గహవశమ్=అంగారకగహమునకు 

వశమును, గతామ్=పొందిన, రోహిణీమివ=రో హిణి వలె ఉన్న, మైథిలీమ్= సీతను, 
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దృష్టా $=చూచి, ఏత స్మిన్= ఈ, అన్త్నరే=అవకాశమునందు, తస్యారావణునియొక్క, 
అమాత్యః=మంత్రి, గీ లవాన్ =మంచి శీలము గలవాడు, శుచిః=శుద్దుడు, నేధావీ=మేధ 

గలవాడు అయిన, సుపార్ళో న నామాసుపార్శు డనువాడు, సచివైః= =ఇతరమంత్రు 

లచే, నివార్యమాణః=నివారింపబడుచు, రక్షసామ్=రాక్షసులలో, వరమ్= =శేష్టు డైన, 

రావణమ్=రావణుని గూర్చి, ఇదమ్=ఈ, వచనమ్=వచనమును, అబ్రవీత్ =పలి కెను. 

తా. ఈ విధముగా విలపించుచు దీనురాలైన ఆ సీత చంద్రుడు లేని 
సమయమునందు అంగారక _ [గ్రహమునకు వశమైన రోహిణి వలె ఉండెను. 

ఇంతలో ఆ రావణుని అమాత్యుడు, మంచి శీలముగలవాడు, శుద్ధమైన నడవడిక 

గలవాడు, మేధావి అయిన సుపార్ముుడు అట్టి సీతను చూచి, ఏమీ మాటలాడవద్దని 

ఇతరులైన సచివులు నివారించుచున్నను, రాక్షస ప్రభువైన రావణునితో ఇట్లు 

పలికెను. 61, 62 

మూ. కథం: నామ దశగ్రీవ పాక్షాద్వెశ్రవణానుజ, 63 

హన్తుమిచ్చసి వైదేహీం క్రోధాద్దర్మ్శమపాస్య చ. 
ఛల్ ప్ర. అ. సాక్షాత్ =సాక్షాత్తు, వైశవణానుజ=కుబేరుని తమ్ముడవైన, దశ 

(గ్రీవాఓ! రావణా! కోధాత్ =క్రోధమువలన్, ధర్మమ్= ధర్మమును, అపాస్యావిడచి, 

వైదేహీమ్=సీతను, హన్తుమ్=చంపుటకు, కథమ్= ఎట్లు, ఇచ్చ సీ=కోరు చున్నావు. 

తా. రావణా! నీవు సాక్షాత్తు కుబేరుని తమ్ముడవు. అట్టి నీవు 

క్రోధముచేత ధర్మమును విడచి సీతను చంపవలె నని ఎట్లు కోరుచున్నావు? 

మూ. _ వేదవిద్యావ్రతస్నాతః స్వకర్మనిరతస్తథా, 64 
స్త్రియః కస్మాద్వధం వీర మన్యసే రాక్షసేశ్వర. 

ప్ర. అ. వీర=వీరుడా!, రాక్ష సేశ్వర=రాక్షసరాజా! వేదవిద్యావతస్నాతః=చే. | 
దవిద్యలను అభ్య సించుటకై గ్రహించిన బహ్మచర్యవ్రతమును పూర్తిచే సికొన్నవాడవు, 

తథా=మరియు, స్వకర్మనిరతఃాగృహస్టుల అగ్నిహోత్రాదికర్మలయందు ఆసక్తి 
డా 

గలవాడవు అయిన నీవు, కస్మాత్=ఏ కారణమువలన, స్ర్రియః=స్త్రీయొక్క, 
. వధమ్=వధను, మన్యసే =తలచుచున్నావు.? 

తా. వీరుడవైన రాక్షసరాజా! వేదవిద్యాభ్యాసము నిమిత్తము గ్రహింపబడిన 

బ్రహ్మ చర్యా శ్రమము ముగించుకొని అగ్నిహోత్రము మొదలైన గృహస్థధర్మ ములను 

శ్రద్దగా ఆచరించుచున్న నీవు (స్త్రీని చంపవలె నని ఎందుకు కోరుచున్నావు 9 

మూ. మైథిలీం రూపసంపన్నాం ప్రత్య వేక్షస్వ పార్టివ, 65 

_తస్నిన్నేన సహాస్మా భిరాహవే కోధముత్న ఏడ. 
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ప. అ. పార్టివ=రాజా, రూపసంపన్నామ్= =సౌందర్యవంతురాలైన, మైథి ఖః a 
తీమ్= సీతను, ప్రత్య వేక్షస్వ=నిరీక్షించుము, అస్మాభిః సహ= మాతో కూడ కలిసి, 

ఆహవే=యుద్దమునందు, 'క్రోధమ్=కోపమును, తస్మిన్నేనాఆ రాముని యందే, 
ఉత్స ఎజూవిడువుము. 

తా. రాజా! సౌందర్యవంతురాలైన సీతను ఏమీ చేయకుము. మాతో 

కలిసి నీ కోపమును యుద్ధములో ఆ రాముని పైననే చూపుము. 65 

మూ. _అభ్యుత్థానం త్వమద్యెవ కృష్ణపక్ష చతుర్దనీమ్, 66. 
కృత్వా “నిర్యాహ్యమావాస్యాం విజయాయ బలైర్భృతః, 

ప్ర. అ. త్వమానీవు, అద్యెవానేడే, కృష్ణపక్షచతుర్షశీమ్= కృష్ణపక్ష 
తుర్షశిని, అభ్యుత్ధానమ్-= =యుద్దసంనాహామును, కృత్వా=చే సి, బలైః==సేనలతో, 

వృతః=కూడినవాడవై, అమావాస్యామ్= =అమావాస్యను, విజయాయ= “విజయముకొ 

రకు, నిర్యాహి=బయలుదేరుము. 

తా. ఈనాడే కృష్ణపక్ష చతుర్దశి. నేడు యుద్దసన్నాహము ప్రారంభించి, 

సేనాసమేతుడవై రేపు అమావాస్యనాడు విజయముకొరకు బయలుదేరుము. 66 

మూ. శూరో ధీమాన్ రథీ ఖడ్డీ రథప్రవరమాస్టిత 67 

హత్వా దాశరథిం రామం భవావ్ ప్రాష్యుసి మైథిలీమ్. 

ప్ర. అ. శూరఃశూరుడవు, ధీమాన్ = =బుద్దిమంతుడవు, రథీ= =రథికుడవు, - 

ఖడ్గీఖడ్గధారివి అయిన, భవాన్ నీవు, రథ ప్రేవరమ్= శ్రేష్టమైన రథమును, 

ఆస్టీతః=లధి ప్మించినవాడవై, దాశరథిమీ=దశరథకుమారుడైన, రామమ్=రాముణ్ణి, 

హత్వా=చం పి, మైథిలీమ్= సీతను, (ప్రాప్య సి=పొందగలవు. 

తా. శూరుడవు, బుద్దిమంతుడవు, రథికుడవు, ఖడ్గధారివి అయిన . 

నీవు (శ్రేష్టమైన రథము నెక్కి ప్పి, దశరథపుత్రు డైన రాముళ్ణో చంపి సీతను 

పొందగలవు. 67 

మూ. స తద్దురాత్మా సుహృదా నివేదితం 
వచః సుధర్మ Ne ప్రతిగృహ్య రావణః, 

గృహం జగామాథ తతశ్చ వీర్యవాన్ 

పునః సభాం చ ప్రయయౌ సుహృద్వ ఎకి 68 ! 

ఇత్యార్డే శ్రీమద్రామాయణే ఆదికావ్యే 

_యుద్దకాణ్డే ద్వినవతితమః సర్గః, 

ప. అ. దురాతా =దురాతు డెన, రావణః=రావణుడు, సుహ దాన్నే | 
ప్ర థ్ రైవ్ టి “ల 
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హితునిచేత, నివేదితమ్=తెలుపబడిన, సుధర్మ్యమ్=చాల ధర్మసంమతమైన, వచః= - 

వచనమును, ప్రతిగృహ్య స్వీకరించి, గృహమ్= గృహమును గూర్చి, జగామావెళ్లైను. 

అథ=అటు పిమ్మట, వీర్యవాన్ = పరాక్రమవంతుడైన ఆతడు, సుహృద్వ తే న్న 

హితులతో కూడినవాడై, తతః= =అక్కడనుండ్క పునః=మరల, సభాం చాసభను 

గూర్చి కూడ, ప్రయయౌ=వెళైను. 

తా. దురాత్ముడైన రావణుడు "స్నేహితుడు చెప్పిన ధర్మసంమతములైన 
ఆ మాటలు అంగీకరించి ఇంటికి వెళ్లెను. పిమ్మట వీర్యవంతుడైన. ఆ రావణుడు 

"స్నేహితులతో కూడి అక్కడినుండి “మరల సభకు వెళ్లెను. 68 

“ూలానందిని" అను ఢ్రీమదామాయణాం ధవ్యాఖ్యానమునందు 

యుద్దకాండములో తొంబది రెండవ సర్గ నమాప్తము. 



అథ తైనవతితమః సర్గః 

[రాముడు రాక్త నసేనను సంహరించుట.] 

మూ. స ప్రవిశ్య సభాం రాజా దీనః పరవముదుఃఖితః, 
అన కల్లో | 9 అ ఈ . 

నిషపాదాసనే ముఖ్యే ఎంహః క్రుద్ద ఇవ శ్వసన్. క్షే 

ప్ర. అ. దీనః=దీనుడు, పరమదుఃఖితః=మిక్కిలి దుఃఖితుడు అయిన, సః 

రాజా=ఆ రాజు, సభామ్=సభను, (పవిశ్య=ప్రవేశి ంచి, క్రుద్దఃాకో పించిన, సింహః ఇవ= 

సింహము వలె, శ్వసన్ =నిట్టూర్చుచు, ముఖ్యే-ముఖ్యమైన, ఆసనే=ఆసనమునందు, 

నిషసాద=కూర్చుండెను. 

తా. చాల దుఃఖితుడై దీనుడై ఉన్న ఆ రాజు సభలో ప్రవేశించి, 
. కోపించిన సింహము వలె నిట్టూర్చుచు సింహాసనముమీద కూర్చుండెను. 1 

మూ. అబ్రవీచ్చ స తాన్ సర్యాన్ బలముఖ్యాన్ మహాబలః, 
రావణః ప్రాళ్టులిర్యాక్యం పుత్రవ్యసనకర్శితః. 2 

ప్ర. అ. మహాబలః=గొప్ప బలము గల, పుత్రవ్యస నకర్శితః=పు త్రశో కముచేత 

కృశింపచేయబడిన, సః రావణః=ఆ రావణుడు, ప్రొ లిః=కట్టబడిన దోసిలి 

గలవాడై, తాన్=ఆ, సర్వాన్ =సమస్తమైన, బలముఖ్యాన్ = సనలో ముఖ్యులైనవారిని 
గూర్చి, వాక్యమ్ =వాక్యమును, అబవీచ్చ=పలికెను. 

తా. పుత్రశోకముచేత కృశింపచేయబడిన గొప్ప బలము గల ఆ 
రావణుడు సేనానాయకులతో, అంజలి ఘటించి ఇట్లు పలి కను. 2 

మూ. సర్వే భవన్తః సర్వేణ హస్త గశ్వేన సమావృతాః, 

నిర్యాన్తు రథసం ఘ్రైశ్చ పాదాతైశ్చోపశోభితాః, 3 

ప్ర. అ. సర్వే=సమస్తమైన, భవన్తఃమీరు, సర్వేణాసమస్తమైన, 
హస్త ఎ శ్వేన=ఏనుగులతోను గుజ్జిములతోను;, సమావృతాః=కూడినవారై, రథసం 

సైశ్చ=రథసముదాయములచేతను, పాదాతైశ్చ=కాలిబంట్లతోను, ఉపశోభితాఃప్రకా 

శింపచేయబడినవారై, నిర్యాన్తు=బయలుదేరి వెళ్లైదరుగాక. 

తా. మీరందరూ సమస్తమైన గజసేనతోను, అశ్వ సేనతోను కూడినవారై, 
రథముల సముదాయములచేత, కాలిబంట్లచేత (పకాశింపచేయబడినవారై బయలుదేరి 
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భా క 3 

మూ. ఏకం రామం పరిక్షిష్య సమరే హన్తుమర్హథ, 

వర్షిన్తః శరవరాణి ప్రావృట్ కొల ఇవామ్బుదాః. 4 

ప్ర. అ. ఏకమ్=ఒక్క, రామమ్=రాముల్లో, పరిక్రిప్య=చుట్టుముట్టి, సమరే= 

యుద్దమునందు, ప్రావృట్కా లే=వర్షకాలమునందు, అమ్బుదాః త మేఘములు 

వలె, “శరవర్షాణి=బాణవర్షములను, వరన్తణావర్షించుచున్నవారై, హన్తుమ్=చంపుటకు, 

అర్హథాతగియున్నారు. 

తొ. యుద్ధములో మీరు ఒక్క రాముణ్ణి మాత్రమే చుట్టుముట్టి 

వర్షకాలములో మేఘములు వలె, బాణవర్షములను వర్షించుచు ఆతనిని చంపుడు. 

మూ. అధథవాహం శరైస్తీక్ ప్లర్భిన్న గొత్రం మహాహవే, 

_ భవద్చిః జ్యో నిహనా స్మ రామం లోకస్య పశ్యతః, 5 

| 

ప్ర. అ. అథవా=లేదా, అహమ్=నేను, మహాహనే=మహాయుద్ధమునందు, 
తీక్ స్టజాలీక్ష్ణములైన, శ రై=బాణములచేత, భవద్శిః=మీచేత, భిన్నగా త్రమ్= (బద్దలు. 

కొట్టబడిన. శరీరముగల, రామమ్=రాముణ్ణి, లోకస్య=లోకము, పశ్యతః=చూచు 

చుండగా, శ్వణారేపు, నిహనా గస్మాచంపగలను. 

తా. మహా యుద్ధములో వొడియైన బాణాలచేత మీరు ఆతని శరీరమును 

(బద్దలుకొట్టి ట్రిన పిమ్మట "శప నేను. అందరూ. చూచుచుండగా ఆతనిని 

చం పివే 'సెదను. 
5 

మూ, ఇత్యేతద్యాక్యమాదాయ రాక్ష సెన్చుస్య రాక్ష నొః, 

నిర్యయుస్పే రథైః శీఘ్టైర్నానానీకైశ్చ సంయుతాః. 6 

ప్ర. అ. తే= =ఆ, రాక్టసాణారాక్షసులు, రాక క్షసెన్లస్య=రావణునియొక్క, ఇతై= 

ఇట్లు, ఏతత్ =ఈ, వాక్యమ్ వాక్యమును, ఆదాయ=గ్రహించి, శీఘ్రైః=శీఘ్రములైన, 

రథైః=రథములతోను, నానానీ కైళ్ళ=అనేకసేనలతోను, సంయుతాఃకూడినవార్రి, 

నిర్యయుః=బయలుడదేరిరి. 

తా. రాక్షసులు రావణుని ఈ మాటలు విని, నఘ్రముగా నడచు 

రథములతోను, అనేక విధములైన సైన్యములతోను కలిస్ బయలుదేరిరి. 6 

మూ. పరిఘాన్ పట్టిశాంశ్చెన శరఖద్గపరశ్వధాన్ . 

_శరీరాన్తకరాన్ సర్వే ఎక్ట్షిపుర్వానరాన్ ప్రతి, 7 

వానరాశ్ళ ద్రుమాన్ శై శెలాన్ రాక్షసాన్. ప్రతి చిక్తిపుః 
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ప్ర అ సర్వే=వారందరూ, శరీరాన్నకరాన్ =శరీరములను అంత 

మొందించు, పరిఘాన్ = పరిఘలను, పట్టిశాం శ్చెవాపట్టిశములను, శరఖడ్గపరశ్వ 

ధాన్=బాణములను, ఖడ్గములను, గం డ్రగొడ్డళ్లమ్, వానరాన్ ప్రతి=వానరులను 

_ గూర్చి, చిక్షిపుణావిసరిరి. 'వానరాశ్చ=వానరులు కూడ, రాక్షసాన్ (పతి=రాక్షసులను 

గూర్చి, (దుమాన్= వృక్షములను, శైలాన్ =పర్వతములను, చిక్రిపుణావిసరిరి. 

తా. ఆ రాక్షసు లందరూ వానరులమీదికి శరీరములను అంత మొందించు 

పరిఘలను, పట్టిశములను, బాణములను, ఖడ్గములను, గండగొడ్డళ్లను, విసరిరి. 

వానరులు కూడ రాక్షసులమీదికి వృక్షములను, పర్వతములను విసరిరి. 7 

మూ. స సంగ్రామో మహాిభీమః సూర్యస్యోదయనం ప్రతి, రి 

రక్షసాం వానరాణాం చ తుములః సమపద్యత. 

ప్ర. అ. సూర్యస్య=సూర్యునియొక్క, ఉదయనం ప్రతిఉదయమును 

పారంభించి, రకసామ్=రాకసులయొకు_, వానరాణాం చావానరులయొక్క, 

మహాభీమః=చాల భయంకరమైన, సః సంగ్రామః=ఆ యుద్దము, తుములః=చాల 

వ్యాకులముగా, సమపద్యత=జరిగెను. 

తా. సూర్యోదయసమయము మొదలు రాక్షసులకు వానరులకు మధ్య 
భయంకరమైన, వ్యాకులమైన ఆ యుద్దము జరిగేను. 8 

మూ తే గదాభిశ్చ చిత్రాభిః ప్రా పైః ఖడ్గః పరశ్వధైః, 9 

అన్యోన్యం సమరే జఘ్నుస్తదా వానరరాక్షసాః. 

ప్ర అ. తే=ఆ, వానరరాక్షనాః= =వానరులు రాక్షసులు, తదా= 

అప్పుడు, చిత్రాభిః=చిత్రములైన, గదాభిః=గదలతోను, పాసై 8ాప్రాసలతోను, 

ఖడ్గః=ా ఖడ్గములతోను, పరశ్వ ధైః=గం(డ్రగొడ్డళ్లతోను, సమ రే=యుద్దమునందు, అన్యో 

న్థీమ్=పరస్పరము, జఘ్నుః=క్ట్టుక్ “నిరి. 

తా. యుద్ధములో ఆ వానరులు, రాక్షసులూ కూడ పరస్పరము చిత్రములైన 

గదలతోను, ప్రాసలతోను, ఖడ్గములతోను, గండ్రగొడ్డళ్లతోను కొట్టుకొనిరి. 9 

మూ. ఏవం ప్రవృత్తే సంగ్రామే హ్యద్భుతం సుమహద్రజః; 10 

రక్షసాం వానరాణాం చ శాన్తం కోణితవిస్రవైః. 

ప్ర. అ. ఏవమ్=ఇట్టు _సంగ్రామాయుద్ధము, _ప్రవృత్తే=ప్రారంభ 
మైనదగుచుండగా, అద్భుతమ్ = ఆశ్చర్యకర మైన, సుమ్హల్= చాల గొప్పదైన, 

రజః=పరాగము, రక్షసామ్=రాక్షసులయొక్క, వానరాణాం చావానరులయొక్క, 

శోణితవిప్రవైజారక్తస్రావములచేత, శాన్తమ్=శాంతించినది. 
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తొ. యుద్ధము ఈ విధముగా ప్రారంభము కాగా ఆశ్యర్యకరమైన 

చాల అధికమైన పరాగము వానరులయొక్క రాక్షసులయొక్క రక్తస్రావములచేత 
శాంతించినది. 10 

మూ. మాతజ్లరథకూలాశ్చ వాజిమత్య్యా ధ్వజద్రుమాః; 1 

శరీరసంఘాటవహాః ప్రసస్రుః శోణితాపగాః. 

ప్ర. అ. మాతజ్లరథకూలాః చ=ఏనుగులు రథములు ఒడ్డుగా గలవి, 

వాజిమత్య్యాఃగుజ్దములు మత్స్యములుగా గలవి, ధ్వజ దుమాః=ధ్వజములు వృక్ష 

ములుగా గలవి, శరీరసంఘాటవహాః=శరీరము లను కజ్జతెప్పలను వహించుచున్నవి 

అయిన, శోణితాపగాః=రక్తనదులు, ప్రసస్రుఃస్రవించినవి. 

తా. ఏనుగులు, రథములు ఒడ్డుగా గలవి, గుజ్బములు మత్స్యములుగా 

గలవి, ధ్య్వజములే వృక్షములుగా గలవి అయిన రక్తనదులు ప్రవహించినవి. 
వాటిలో శరీరము లను తెప్పలు కొట్టుకొనిపోవుచుండెను. ll 

మూ. తతస్తే వానరాః సర్వే శోణితౌఘపరిప్లతాః, 12 
ధ్వజవర్శ రథానశ్వాన్నానాప్రహరణాని చ, 

ఆప్షుత్యాపత్య సమరే వానరేన్హా బభ్ఞోరే. 13 

(ప్ర. అ. తతః=అటు పిమ్మట, సర్వే=సమస్త మైన, =ఆ వానరాః 

వానరులు, శోణితౌఘపరిష్పతాఃారక్తసముదాయముచేత పూయబడిరి. సమరే= 
యుద్ధమునందు, వానరేన్హాః౭వానరనాయకులు, ధ్వజవర్మరథాన్ =ధ్వజములను, 

కవచములను, రథములను, అశ్యాన్ =గుజ్జములను, నానాప్రహరణాని చ=అనేక 

ములైన ఆయుధములను, ఆప్లత్య ఆప్లుత్య=ఎగిరీఎగిరి, బభళ్టోరే=విరిచిరి. 

తా. అప్పుడు ఆ వానరు లందరు రక్తముతో తడిసి పోయిరి. 

వానరనాయకులు ఎగిరి ఎగిరి, ఆయుద్దములో ధ్వజములను, కవచములను, 

రథములను, ఆశ్వములను, అ నేకవిధములైన ఆయుధములను విరచిరి. 12, 13 

మూ. కేశాన్ కర్ణలలాటం చ నాసికాళ్చ ప్లవంగమాః; 

' రక్షపాం దశవైస్తీక్స్ణైర్షఖైశ్సాపి వ్యకర్తయన్. 14 

ప్ర అం ప్రవంగమాఃావానరులు, తీక్ష్తైః=వాడియైన, దశవైః=దంత 

' ములచేత, నఖైశ్చాపి=గోళ్లచేత, రక్షసామ్=రాక్షసులయొక్క, కేశాన్= కేశములను, 

_ కర్ణలలాటాంశ్చాచెవులను లలాటములను, నాసికాశ్చాపాముక్కులను, వ్యకర్తయన్ = 
దించిరి. 

తా. వానరులు వాడియైన దంతాలతోను, గోళ్లతోను, రాక్షసుల 
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కేశములను, చెవులను, నుదుళ్లను, ముక్కులను ఖండించివే సిరి. 14 

మూ. ఏకెకం రాక్షసం సంఖ్యే శతం వానరపుంగవాః, 

అభ్యధావన్త ఫరినం వృక్షం శకునయో యథా, 15 

ప్ర. అ. సంఖ్యే=యుద్దమునందు, ఏకైకమ్=ఒక్కొక్క, రాక్షసమ్=రాక్ష 

సుణ్ణి, శతమ్=నూరుగురు, వానరపుంగవాః=వానరశేష్టులు, ఫలినమ్=ఫలములుగల, 
వృక్షమ్=వృక్షమును, శకునయో  యథా=పక్సులు వలె, అభ్యధావన్త=ఎదురుగా 

పరుగెత్తి వెళ్లిరి. 

తా. ఫలములతో నిండిన చెట్టుమీదికి పక్షులు వెళ్లినట్లు, ఆ యుద్దములో 

ఒక్కక్క రాక్షసునిమీదికి నూరుగురు చొప్పున వానర గ్రేష్టులు పరు గెత్తి వెళిరి.15 

మూ. తదా గదాభిర్లుర్వీభిః ప్రాపైః ఖర్గెః పరశ్వరైః, 
నిర్ణఘ్నుర్వానరాన్ ఫఘోరాన్ రాక్షసాః పర్వతోపమాః. 16 

ప్ర. అ. తదా=అప్పుడు, పర్వతోపమాఖాపర్వతములతో సమానులైన, 
రాక్షసాః=రాక్షసులు, గుర్వీభిః= పెద్ద వైన, గదాభిః=గదలచబతను, (పొసై =ప్రాసలచే 

తను, ఖడ్గె=ఖడ్గములచేతను, పరశ్వధైజగండ్రగొడ్డళ్ళచేతను, ఫరోరాన్ =భయంక 

రులైన, పోనరాన్ =వానరులను, నిర్హఘ్నుః=కొట్టిరి. 

తా, అప్పుడు పర్వతముల వంటి ఆ రాకసులు భయంకరు లైన 

వానరులను పెద్ద గదలతోను, ప్రాసలతోను, ఖడ్గములతోను, గండ్రగొడ్డళ్లతోను 

కొ ట్టరి. 16 

మూ. రాక్ష సైర్వధ్యమానానాం వానరాణాం మహాచమూః, 

శరణ్యం శరణం యాతా రామం దశరథాత్మజమ్. 17 

ప్ర. అ. రాక్ష సైణారాక్షసులచేత, వధ్యమానానామ్=చంసబడుచున్న, వానరా 
ణామ్=వానరులయొక్క, మహాచమూః=మహాకున, శరణ్యమ్=శరణాగతరక్షకుడైన, 
దశరథాత్మ జమ్=దశరథకుమారుడైన, రామమ్=రాముణ్ణి, శరణమ్=రక్షకునిగా, 

యాతా=పొందినది. 

తా. రాక్షసులు చంపివేయుచుండగా వానరుల ఆ మహా సేన 
శరణాగతరక్షకుడైన రాముణ్ణి _శరణుజొచ్చినది. 17 

మూ. తతో రామో మహాతేజా ధనురాదాయ వీర్యవాన్, 
(ప్రవిశ్య రాకసం సైన్యం శరవరం వవర హహ, 18 

లయ డా ఎ అ 

ప్ర. అ. తతః=అటు పిమ్మట, మహాతేజాః=గొప్పు తేజస్సు గల, 

వీర్యవాన్ =పరాక్రమవంతుడైన, రామః=రాముడు, ధనుః=ధనస్సును, _.ఆదాయాగ్ర 
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_హించి, రాక్షసమ్ =రాక్షసులసంబంధమైన, "సైన్యమ్= సైన్యమును, ప్రవిశ్య=ప్రవేశించి, 

.శరవర్షమ్-బాణవర్షమును, వవర్ష హ=వర్షించెను. 

తొ, పిమ్మట గొప్పు తేజస్సు పరాక్రమము గల రాముడు ధనస్సు 

గ్రహించి, రాక్షస సైన్యములో ప్రవేశించి బాకవర్షమును కురిపించెను. 18 

మూ. ప్రవిష్టం తు తదా రామం మేఘాః సూర్యమివామ్బరే, 

నాధిజగ్ముర్మహాఘోరా నిర్రహన్తం శరాన్నినా. 19 

ప్ర అం తదా=అప్పుడు, (ప్రవిష్టమ్=నైన్యములో ప్రవేశించిన, శరాగ్ననా=బా 

ణాగ్నిచేత, నిర్హహన్తమ్= "హాల్చీ వేయుచున్న రామమ్=రాముళ్ల, మహాఘోరాః=చాల 

భయంకరు లైన ఆ రాక్షసులు, అమ =ఆకాశమునందు, ౯ మేఘాః= మేఘములు, 

సూర్యమి వసూర్యుల్ణి వలె; నాధిజగ్ముఃపొందలేదు. 

తా. అప్పుడు సైన్యములో ప్రవేశించి బాణాగ్నిచేత కార్సి వేయుచున్న 

ఆ రాముణ్లి, భయంకరులైన ఆ రాక్షసులు, ఆకాశమునందు మేఘములు 

సూర్యుణ్ణి ప సమీ పించజాలనట్లు సమీ పింపజాలకపోయిరి. 19 

మూ. కృతాన్యేవ సుఘోరాణి రామేణ రజనీచరాః, 

దదృశుస్తే న వై రామం కర్మాణ్యసుకరాణి తే. 20 

ప్ర అ. తే=ఆ రజనీచరాజరాక్షసులు, _రణే=యుద్దమునందు, 

రామేణ=రామునిచేత, కృతాని=చేయబడిన, సుఘోరాణి= చాల భయంకరము 

లైన, అసుకరాణి-సులభముగా చేయ శక్యముకాని, రామస్య=రాముని యొక్క, 

కర్మాణ్యేవ=కర్మ లను మాత్రమే, దదృశుః=చూచిరి. 

తా. యుద్ధములో ఆ రాక్షసులు రాముడు చేసిన, ఇతరు లెవరూ చేయ 

జాలని భయంకరము లైన పనులను "మాత్రమే చూడగల్లిరి. చేయబడుచున్నవాటిని 

మాత్రము చూడజాలకపోయిరి. 20 

మూ. చాలయన్రం మహా సైన్యం విధమన్రం మహారథాన్, 

దదృశుస్తే న వై.రామం వాతం వనగతం యథా. 21 

ప్ర. అ. త్రే= =వాళ్ళు, మహాసైన్యమ్=మహా సైన్యమును, చాలయన్తమ్=కదల్సి 

వేయుచున్న, మహారథాన్ =మహారథములను, విధమన్తమ్= ఎగురగొట్టి వేయుచున్న, 

రామమ్=రాముల్లి, వనగతమ్=వనములో ఉన్న, వాతం యథా=వాయువును 

వలె, న దదృశుః=చూడలేదు. 

తా. మహాసైన్యము నూపివేయుచు, మహారథములను ఎగురగొట్టివేయు 
చున్న ఆ రాముణ్ణి వనములో ఉన్న వాయువును వలె ఆ రాక్షసులు 
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చూడజాలకపోయిరి. 21 

మూ. ఛిన్నం భిన్నం శరెర్హగ్గం ప్రభిన్నం శస్త్ర, పీడితమ్, 

బలం రామేణ దదృశుర్న రామం శీఫ్రకారిణమ్. 22 

శ ప్ర. అ. రామేణ=రామునిచేత, శరైశాబాణములచేత, ఛిన్నమ్=ఛేదించబ 

డిన, భిన్నమ్= బద్దలు కొట్ట్లబడిన, శస్త్ర పీడితమ్=ఆయుధములచేత పీడింపబడిన, 

బలమ్= సైన్యమును, _దదృశుః=చూచిరి. గీఫఘ్రకారిణమ్=శీ ఘ్రముగా చేయు, 

రామమ్ =రాముళి, న=చూడలేదు. 

తా. ఆ రాముడు బాణములచేత ఛేదించి, (బద్దలుకొట్టి, కాల్చివేసి, 

ముక్కలుచేసి, ఆయుధములచేత పీడించిన సైన్యమును మాత్రమే వారు 
చూచుచుండిరి గాని శీఘ్రముగా పనులు చేయు రాముణ్ణి చూడజాలకపోయిరి. 

మూ. ప్రహరన్తం శరీరేషు న తే పశ్యన్తి రాఘవమ్, 

ఇనస్త్రోయార్థేషు తిష్టన్తం భూతాత్మానమివ ప్రజాః. 23 

ప్ర. అ. శరీరేషు=శరీరములయందు, (ప్రహరన్తమ్=కొట్టుచున్న, రాఘ 
వమ్ =రాముళ్లో, తే=వారు, ఇన్హియా ర్టేషు=ఇంద్రియవిషములయందు, తిష్ట 

న్నమ్=ఉంటూన్న, భూతాత్మానమ్=జీవాత్మను, ప్రజాః ఇవాప్రజలు వలె న 

పశ్యన్తి= చూడలేదు. 

తా. ఆ రాక్షసులు తమ శరీరములపై కొట్టుచున్న రాముణ్ణి, (ప్రజలు 
లి యం దం ళం 

(మానవులు) ఇంద్రియముల దారా భోగ్యవస్తువులను అనుభవించుచున్న 

జీవాత్మను చూడజాలనట్లుగా చూడలెకపోయిరి. 23 

మూ. ఏష హన్తి గజానీకమేష హన్తి మహారథాన్, 
ఏష హన్తి శరైస్తీక్స్ణైః పదాతీన్వాజిభిః సహ, 24 
ఇతి తే రాక్షసాః సర్వే రామస్య, సదృశాన్ రణే, 

అన్యోన్యం కుపితా జఘ్నుః సాదృశ్యాద్రాఘవస్య తు. 25 

కో ప్ర అ. ఏషు=ఇడిగో, గజానీకమ్=గజేనను, హన్లి=చంపుచున్నాడు, 

ఏషః=ఇడిగో, మహారథాన్=గొప్ప రథములను, హన్తి=ధ్వంసముచేయుచున్నాడు, 

ఏషః=ఇడిగో, తీక్ష్ైైః=తీక్ష్ణము లైన, శరైః౭బాణాలచేత, వాబిభిః సహ=అశ్వములతో 

కూడ, పదాతీన్ =కాలిబంట్లను, హన్తి=చంపుచున్నాడు, ఇతి=ఇట్టు, సర్వే=సమస్త 

మైన, తే రాక్షసాః*ఆ రాక్షసులు, రణే=యుదమునందు, రామస్య=రామునకు, 

సదృశాన్ =సమానులను, చూచుచు, కుపితాః=కో పించినవారై, రాఘనస్య=రాముని 

యొక్క, సాదృశ్యాత్ =సాదృశ్యమువలన, అన్యోన్యమ్=పరస్పరము, జఘ్నుః=కొట్టిరి. 
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తా. “ఇడిగో రాముడు, ఇక్కుడ గజసేనలను చంపుచున్నాడు; ఇడిగో 

మహారథ సైన్యములను చంప్తుచున్నాడు; ఇడిగో అశ్వ సైన్యాలను, కాలిబంట్లను 

చంపుచున్నాడు” అని అనుచు రాక్షసులు భయభ్రాంతులై యుద్ధములో రాముని 
పోలిక ఉన్నవాళ్లనే చూచుచు, రాముని సాదృశ్య ముండుటచేతే, అనగా తము 
ఎదుట నున్నవాడు రాముడుగానే కనబడుటచేత, ఒకరి నొకరు, కోపముతో 
కొట్టుకొనిరి. 24, 25 

మూ. న తే దదృశిరే రామం దహన్తమపి వాహినీమ్, 
మో హితాః పరమాస్ర్రేణ గాన్లర్వేణ మహాత్మనా. 26 

శి ప్ర. అ. మహాత్మనా=మహాత్ము డైన రామునిచేత, గాన్టర్వేణ=గాంధర్వ మను, 
పరమూ్లూ ౯ణ=పరమాస్త్ర, ముచేత, మో హితాొః= మోహింపచేయబడినవారై, తే=వారు, 

వా హినీమ్= సేనను, ెదహన్తమ పీ= =కార్చి వేయుచున్నను, రామమ్=రాముల్లి, న 
దదృశిచే= =చూడలేదు. 

తా. మహాత్ముడైన రాముడు గాంధర్యా స్త్రముచేత మోహింపచేయుటచే 
ఆ రాక్షసులు ఒక మూల తమను కాల్చి వేయుచున్నను ఆ రాముళ్లో 

కనుగొనలేకపోయిం. 26 

మూ. తేతు రామసహస్రాణి రణే పశ్యన్తి రాక్షసాః, 

పునః పశ్యన్తి కాకుత్చమేకమేవ మహాహవే. 27 

ప్ర అ. రణే= =యుద్దమునందు, తే రాక్షనాః= =ఆ రాక్షసులు, రామ 

సహస్రాణిారాములయొక్క సహస్రములను. పశ్యన్తి= =చూచిరి. “"మహాహవే=ఆ 
మహాయుద్ధమునందు, పునః=మరల, ఏకమ్ =ఒక్క, కాకుత్ స్థ మేవ=రాముళ్లోమాత్ర మే, 
పశ్యన్తి=చూచుచుండిరి. 

తొ. ఆ మహాయుద్దములో ఆ రాక్షసులకు వేలకొలది రాములు 

కనబడుచుండిరి. మరు క్షణములో ఒ'ే రాముడు కనబడుచుండెను. 27 

మూ. భ్రమన్తీం కాషానీం కోటిం కార్ను కస్య మహాత్మనః, 

అలాతచక్రప్రతినూం దదృశు న రాఘవమ్. 28 

ప్ర. అ. తే=ఆ రాక్షసులు, మహాత్మనః౭మహాత్ముడైన రాముని 

యొక్క, కార్ముకస్య= ధనస్సుయొక్క, (భమన్తీమ్= తిరుగుచున్న, కాషానీమ్=బం 
గారు వికారమైన, అలాతచక్రప్రతిమామ్= కొరవియొక్క చక్రముతో సమానమైన, 
కోటిమ్-అగ్రభాగమును, దదృశుః=చూచిరి. రాఘవమ్=రాముణ్ణి, న= చూడలేదు. 

తా, ఆ రాక్షసులకు మహాత్ముడైన రాముని ధనస్సుయొక్క, అలాతచక్రము 
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వంటి తిరుగుచున్న బంగారు అగ్రభాగమే కనబడుచుండెను గాని రాముడు 
కనబడుటలేదు. (చివర నిప్పు ఉన్న కర్రను వేగముగా గుండ్రముగా త్రిప్పినప్పుడు . 
ఎదురుగా. నిలచి చూచువారికి అది గుండ్రని అగ్నివలె కనబడును. అలాత చక 
మనగా అదే). 28 

మూ. శరీరనాభి సత్త్వార్భిః శరారం నేమికార్ముకమ్, 

' జ్యాఘోషతలనిర్హషం తేజోబుద్రిగుణ ప్రభమ్స్, 29 

దివ్యాస్త్రగుణపర్యన్తం నిఘ్నన్తం యుధి రాక్షసాన్, 

దదృశూ రామచక్రం తత్కాలచక్రమివ ప్రజాః 30 

ప్ర. అ. (ప్రజాణాప్రజలు, శరీరనాభి=శరీర మను నాభి (మధ్యప్రదేశము) 
గలది, సత్సార్చిణబల మను జ్వాలలు గలది, శరారమ్=బాణములను ఆకులు 

గలది, నేమికార్ము కమ్= చక్రాంతముగా ఉన్న ధనస్సు గలది, జ్యాఘోషతలనిర్లో 

షమ్=నారిధ్వని, తల (చేతికి నారిదెబ్బ తగలకుండగా కట్టుక్"నిన చర్మము, 

ధ్వని గలది, తేజోబుద్దిగుణప్రభమ్= తేజస్సు బుద్ధిగుణము అను కాంతి గలది, 
దివ్యా స్త్ర గుణపర్యన్తమ్= దివ్యములైన అస్త్రముల గుణములు ప్రాంతములందు గలది 

అయిన, యుధి= యుద్దమునందు, రాక్షసాన్ =రాక్షసులను, నిఘ్నన్తమ్=చంపుచున్న, 

కాలచక్రమివాకాలచక్రము వలె ఉన్న, రామచక్రమ్=రాము డనే చక్రమును, 

దదృశుః=చూచిరి. 

తా, యుద్ధమునందు మృత్యుచక్రము వలె రాక్షసులను చంపుచున్న 

రాము డనే చక్రమును ప్రజలు చూచిరి. ఆ రామచక్రమునకు రాముని 

శరీరమే మధ్యభాగము. ధనస్సును గట్టిగా లాగుటచే అది రాముని నడుము 

చుట్టూ తిరిగి మండలముగా ఏర్పడగా దాని మధ్యనున్న రాముని దేహము 

చక్రనాభి (మధ్యభాగము) వలె ఉండెను. ఆతని బలమే జ్వాలలు. శరములే 
దొని ఆకులు. ధనే స్స చక్రాంతము. నారివలన, తలమువలన _ కలిగిన ధ్వనియే 

దాని ఘోషము. తేజస్సు, బుద్ది అనునవే దాని కాంతి. దివ్యములైన అస్త్రముల 

గుణములు దాని చివరి భాగములు. అట్ట రామచక్రము ఆ సైన్యమునందు 

అంతటా తిరిగి రాక్షసులను కాల్చివేసె నని భావము. 29, 30 

మూ. అనీకం దశసాహస్రం రథానాం వాతరంహసామ్, 

అష్టాదశ సహస్రాణి కుళ్టురాణాం తర స్వినామ్, 31 

చతుర్తశ సహస్రాణి సారోహాణాం చ వాజినామ్, 

పూర్ణే శతసహ(గే ద్వే రాక్షసానాం పదాతినామ్, 32 

దివసప్యాష్టభాగేన శరైరగ్నిశిభోపమై:, 

హతాన్యేకేన రామేణ రక్షసాం కామరూ పిణామ్. 33 
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ప్ర అ. కామరూ పిణామ్= స్వేచ్చానుసారము రూపములు ధరించు, 

రక్షసామ్=రాక్షసులకు సంబంధించిన వాతరంహసామ్=వాయువేగము గల, 

రథానామ్=రథములయొక్క, దశసాహ(స్రమ్=పదివేల, అనీకమ్= సైన్యము, తర 

స్వినామా-బలము గల, కుఖ్చురాణామ్=ఏనుగులయొక్క, అష్టాదశ=పదు నెనిమిది, 

సహ్మస్రాణి=వేలు, సారోహాణామ్=రౌతులతో కూడిన, వాజినామ్=గుజ్జములయొక్క, 

చతుర్రశాపదునాలుగు, సహ సాణి=వేలు, పదాతినామ్=కాలిబంటు లైన, రాక్షసా, 

నామ్-రాక్షసులయొక్క, ష పూళ్తే-పరిపూర్తమైన, ద్వే=రెండు, శత సహ సీడశతముల 

సహస్రములు, ఏకేన=ఒక్క, రామేణ=రామునిచేత, దివసస్య=దినముయొక్క, అష్ట 

భాగేనాఎనిమిదవ భోగముచేత, అగ్నిశిఖోపమైః= అగ్నీజ్యాలలతో సమానములైన, 

శరైణాబాణములచేత, హతాని=చంపబడినవి. 

తాం ఒక్క రాముడు ఒక జాము (మూడు గంటలు కాలములో, 

ఇష్టానుసారము రూపములు ధరించగలిగిన రాక్షసులకు సంబంధించిన వాయువే 

గము గల ml ది వేల రథాలను, మంచి బలము గల పద్దెనిమిది వేల ఏనుగులను,. 

రౌతులతో స పద్నాలుగు నేల గుజ్జిములను రెండు లక్షలమంది కారిబంట్లను 

ఆగ్నిశిఖల a బాణములచేత సంహరించెను 31-33 

మూ. తే హతాశ్వా హతరథాః శానా విమథితధ్వజాః, 

అభిపేతుః పురీం లజ్కాం హతశేషా నిశాచరాః. 34 

ప్ర. అ. హతాశ్వాణచంపబడిన అశ్వములు గలవారు, హతరథాః=నశింపచే 
యబడిన రథములు గలవారు, శాన్నా2శాంతించినవారు, విమథితధ్యజాః=విరుగగ్” 

ట్లబడిన ధ్యజములు గలవారు అయిన, హతశేషాః= చంపగామిగిలిన, తే నశాచరాః=ఆ 

రాక్షసులు; లజ్కాం పురీమ్ =లంకానగరమును గూర్చి, అభి "పేతుః=శీఘ్రముగా 

పరు'గెత్తిరి. 

తా. గుజ్జములు చంపబడినవి. రథములు ధ్వస్త మైనవి. ధ్వజములు 

విరుగగొట్టబడినవి. ఇంక చంపగా మిగిలిన రాక్షసులు లంకానగరము వైపు 

పరు గెత్తిరి. 34 

మూ. హాతైర్గజపదాత్య శ్వస్తద్బభూవ రణాజిరమ్, 

ఆశ్రీడభూమిః క్రుద్దస్య రుద్రస్యేవ మహాత్మనః. 35 

ప్ర. అ. హతైణాచంపబడిన, గజపదాత్య =గజములతోను, కాలిబంట్ల 

తోను, అశ్యములతోను, తత్ =ఆ, రణాజిరమ్=యుద్దిభూమి, క్రుద్దస్య=కో పించిన, 

మహాత్మనః=మహాత్ము డైన, రుద్రస్య=రుడ్రునియొక్క, ఆక్రీడభూమిః ఇవ=విహార 
స్థానము వలె, బభూవ=ఆయెను. 
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తా. చంపబడిన ఏనుగులతోను, కాలిబంట్లతోను, గుజ్జములతోను, 

వ్యాప్తమ ఆ రణభూమి కోపించిన మహాత్ముడైన రుద్రుడు విహరించిన 
(ప్రదేశము వలె ఆయెను. 35 

మూ. తతో దేవాః సగన్తర్యాః సిద్దాశ్ళ పరమర్షయః, 
| య థి ఎ 

సాధు సాధ్వితి రామస్య తత్కర్మ సమపూజయన్. 36 

ప్రః అం తతః=అటు పిమ్మట, పగన్రర్యాః=౭గంధర్వులతో కూడిన, దేవాః=దేవ 

తలు, సిద్దాశ్చ= సిద్దులు, పరమర్షయఃామ హర్షులు, రామస్య=రామునియొక్క, తత్ 

కర్మ=ఆ పనిని, సాధు సాధు ఇతి=బాగు బాగు అని, సమపూజయన్ =కొనియాడిరి. 

తా, అప్పుడు దేవతలు, గంధర్వులు, ఫిద్దులు, మహర్షులు రాముడు 

చేసిన ఆ పనిని “బాగు బాగు” అని కొనియాడిరి. 36 

మూ. అబవీచ్చ తదా రామః సుగ్రీవం ప్రత్యనన్తరమ్, 

విభీషణం చ ధర్మాత్మా హనూమన్తం చ వానరమ్, 37 

జామ్సవన్తం హర్షిశ్రేష్ణం మైనం ద్వివిదమేవ చ, 
ఎతద స్త్ర బలం దివ్యం మమ వా త్రృమృకస్య వా. 38 

ప్ర. అ. తదా=అప్పుడు,. ధర్మాత్మా=ధర్మాత్ము డైన, రామః=రాముడు, 

(పత్యనన్తరమ్=సమీపమునందున్న, స్ముగీవమ్=సు గీవుల్ణి, విభీిషణం చావిభీషణుళ, 

వానరమ్=వానరుడైన, హనూమన్తం చాహనుమంతుళ్లి, జామ్బవన్తమ్=జాంబవం 

తుళ్లి, హరి(శ్రేష్టమ్=వానర(శ్రేష్టుడైన మైన్షమ్=మైందుణ్ణి, ద్వివిద మేవ చాద్వివిదుళ్లో 
ఆం అజా 40 ఇ. ౮ ౯ 

గూర్చి, అబ్రవీచ్చ=పలి కెను కూడ. ఏతత్ =ఈ, దివ్యమ్=దివ్యమైన, అస్త్రబలమ్= 

అ స్త్రపయోగబలము, మమ వా=నాకైన ఉన్నది, (త్యమ్బకస్య వా=ఈశ్వరుని కైన 

ఉన్నది. 

తా. అప్పుడు మహాత్ముడైన రాముడు దగ్గరనే ఉన్న సుగ్రీవునితోను, 
విభీషణునితోను, హనుమంతునితోను, జాంబవంతునితోను, వానర శేష్ణు లైన మైంద 

ద్వివిదులతోను ఇట్లు పలికెను.“ఇట్టి దివ్యమైన అస్త్ర ప్రయోగశక్తి నాకూ, జ షై 9 ద 
ఈశ్వరునికి మాత్రమే ఉన్నది.” 37, 38 

మూ. నిహత్య తాం రాక్షసరాజవాహినీం 
రామస్తదా శక్రసమో మహాత్మా, 

అస్ర్రేషు శస్త్రషు జితక్షమశ్చ 

సంసూయ వగణిః పహ? షః. 39 
జాన్ రూ & ల ర 
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ఇత్యార్షె శ్రీమద్రామాయణే ఆదికొవ్యే 

యుదకాణే త్రినవతితమః సర్గః. 
ఎ (6 ౧ 

ప్ర అ. కక్రసమఃాఇందునితో సమానుడు, మహాత్మామహాత్ముడు, : 

అస్ర్రేషాఅస్త్రములయందు, ప్ర్రైెషుజrఆయుధములయందుు జితక్తమః చెజ 

యించబడిన అలసట గల, రామః=రాముడు, తదా=అప్పుడు, తామ=ఆ, 

రాక్షసరాజవాహినీమ్=రావణుని “సైన్యమును, నిహత్యైచంపి, ప్రహృ ష్టైజాసంతో 
షించిన, దేవగలైః=దేవతలసముదాయములచేత, సంస్తూయతే=స్తు తింపబడెను. 

తా. ఇంద్రునితో సమానుడు, మహాత్ముడు, అ స్త్రములందు గాని, 

శస్త్రములందు గాని అలసట లేనివాడు అయిన, రావణ సైన్యమును చంపీవే సిన 

ఆ రాముణ్ణి దేవతాగణము లన్నీ సంతోషముతో స్తుతించెను. 39 

“ఒూలానోందిని” అను ఢశ్రీమద్రామాయణాంధవ్యాఖ్యానమునందు 

యుద్రకాండలో తొంబదిమూడవ సర్గ సమాప్తము. 



అథ చతుర్నవతితమః సర్గః 

[రాక్ష స్ర్తీలు విల వీంచుట.] 

మూ. తాని నాగసహస్రాణి సారోహాణి చ వాజినామ్, 

రథానాం త్వగ్నివర్షానాం సధ్యజానాం సవాస్రశః 1 

రాక్షసానాం సహస్రాణి గదాపరిఘయోధినామ్, 

కాషునధ్వజచిత్రాణాం శూరాణాం కామరూ పిణామ్, 2 

నిహతాని శరైర్తీ ప్రెస్తప్త కాఖ్బానభూషణైః, 

రావణేన ప్రయుక్తాని రామేణాక్షిష్టకర్మ ణా. 3 

ప్ర. అ. రావణేన=రావణునిచేత, (ప్రయుకాని=పంపబడిన, సారోహాణి= 

. ఎక్కిన యోధులతో కూడిన, తాని=ఆ, నాగసహసాణి= వేలకొలది ఏనుగులు, 

వాజినామ్=గుజ్బములయొక్క సహ(స్రములు, అగ్నివర్దానామ్=అగ్నివంటి వర్ణము 

గల, సధ్వజానామ్=ధ్వజములతో కూడిన, సహస్రశః=వేలకొలది, రథానామ్=రథము 

లయొక్క (సముదాయములు, గదాపరిఘయోధినామ్=గదలతోను పరిఘలతోను 

యుద్ధము చేయు, కాళఖ్బనధ్వజచిత్రాణామ్=బంగారు ధ్వజములచేత చిత్రవర్హము గల, 

శూరాణామ్ =శూరులైన, కామరూ పీిణామ్= స్వేచ్చారూపము గల, రాక్షసానామ్=రా 

క్షసులయొక్క, సహగస్రాణి=సహస్రములు, అక్షిష్షకర్మణా=శమపడకుండపనిచేయు, 

రామేణ=రామునిచేత, దీప్రెాప్రకాశించుచున్న, తప్తకాళఖ్బనభూషటైఃశుద్ర మైన 

బంగారము అలంకారముగా గల, శరై=బాణములచేత, హతాని=చంపబడినవి. 

తా. అలసటచెందకుండా పనులు చేయు రాముడు రావణుడు పంపిన 

వేల కొలది ఏనుగులను, వేలకొలది గుణములను, ఆ ఏనుగుల మీద 

గుజ్టాల మీదా ఉన్న యోధులను, ధ్వజములు గల, అగ్నితుల్యమైన వర్ణములు 

గల, వేలకొలది రథములను, గదలతోను, పరిఘులతోను యుద్దము చేయువారు, 

బంగారు ధ్వజములచేత చిత్రవర్ణము గలవారు, శూరులు, స్వేచ్చానుసారము 

రూపములు ధరించగలవారు అయిన వేలకొలది రాక్షసులను శుద్దమైన 
బంగారముచే అలంకరించబడిన, ప్రజలించుచున్న బాణాలచేత సంహరించెను.1-3 

మూ. దృష్టా శ్రుత్వా చ సంభ్రాన్తా హతశేషా నిశాచరాః, 

రాక్షసీశ్చ సమాగమ్య దీనాశ్చిన్హాపరిప్తుతా:, 4 



420 శ్రీమద్రామాయణము | 

విధవా హతపుత్రాశ్ళ (క్రోశన్స్యో హతబాన్హవాః 

రాక్షస్యః సహ సంగమ్య దుఃఖార్హాః పర్యదేవయన్. ర్ 

ప్ర. అ. హతశేషాః=చంపబడగా మిగిలిన, నిశాచరాః=రాక్షసులు, 

దృష్ట్వా=చూచి, (శ్రుత్వా చావిని, సంభ్రాన్నా=భయపడినవా రై, దీనాః=దీనులై, 
 చిన్హాపరిషప్పతాణాదుఃఖముతో నిండిన వారై, రాక్ష సీఃరాక్షస ప్రీలను, సమా 

గమ్య=పొంది, పర్యదేవయన్=ఏడ్చిరి. విధవాణాపోయిన భర్తలు గలవారు, 
హతపుత్రాశ్చ=చంపబడిన ప్యుతులు గలవారు, హతబాన్హవాః చ=చంపబడిన 

బంధువులు గలవారు అయిన, రాక్షస్యః=రాక్షస స్త్రీలు, సహ సంగమ్యాకూడా 

కలసి, దుఃఖార్తా=దుఃఖముచేత పీడింపబడిన వారై, (ఏడ్పిరి. 

తా. చంపగా మిగిలిన రాక్షసులు రాక్షసవధను చూచి, విని, 

భయపడినవారై, తమ భార్యాదులను చేరి దీనులై, చింతాక్రాంతులై ఏడ్చిరి. 

భర్తలు మరణించినవారు, పుత్రులు పోయిన వారు, బంధువులను కోల్పోయిన 

వారు అయిన రాక్షస స్త్రీలు అందరూ ఒకచోట కలసి దుఃఖార్తలె విల పించిరి.4, 

ర్ 

మూ. - కథం శూర్ప్చణఖా వృద్దా కరాలా నిర్ణతోదరీ, 

ఆససాద వనే రామం కన్త్లర్పసమరూ పిణమ్. 6 

ప్ర. అ. వృద్దా*ముసలిది, కరాలా=వికృతురాలు, న్నిర్హతోదరీ=వంగిన ఉద 

' రము గలది అయిన, శూర్పణఖాశూర్పణఖ, కన్దర్పృసమరూ పిణమ్=మన్మథునితో 

సమానమైన రూపము గల, రామమ్ =రాముణ్ణి, వనే=వనమునందు, కథమ్=ఎట్టు, 

ఆససాద=పొందెను? 

తా. వికృతమైన రూపము, లోతైన పొట్ట గల ఆ ముసలి శూర్పణఖ 

మన్మథునితో సమానమైన రూపము గల రాముని దగ్గరకు వనములో ఎట్టు 
వెళ్ళినదో ! 6 

మూ. సుకుమారం మహాసత్త (౦ సర్వభూతహితే రతమ్, 

తం దృష్ట్వా లోకనిన్ల్యా సా హీనరూపా ప్రకామితా. 7 

ప్ర. అ. లోకనిన్హ్యా=లో కముచేత నిందింపదగిన , హీనరూపా=చెడ్డ 

ఆకారము గల, సా=ఆమె, సుకుమారమ్=సుకుమారుడు, మహాసత్త 3మ్=గొప్ప 

బలము గలవాడు, సర్వభూత హితే=సమస్త ప్రాణుల: హితమునందు, రతమ్=ఆస . 
క్తుడైన, తమ్ రాముణ్ణి, దృష్ట్రాా=చూచి, (కథమ్=ఎట్టు), ప్రకామితా=కామము 

కలదెనదిః 

తా. అందరిచేత నిందింపదగిన, కురూపిణియైన ఆ శూర్పణఖ 
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సుకుమారుడు, మహాబలశారి, సకలప్రాణుల హితమునందు ఆసక్తి కలవాడు 

అయిన ఆ రాముణ్ణి చూచి ఎట్టు కామవంతురాలైనది! 7 
తీ 

మూ. కథం సర్వగుజైర్లినా గుణవన్తం మహొజసమ్, 

సుముఖం దుర్ముఖీ రామం కొమయామాస రాక్ష సీ 8 

ప్ర. అ. సర్వగుజైః=అన్నిసద్దుణములతో ను, హీనా=హీనురాలు, దుర్ముఖీ= 

చెడ్డ ముఖము గలది అయిన, రాక్ష సీ=ఆ రాక్షసి, గుణవన్తమ్=మంచి గుణములు 
గల, సుముఖమ్=అందమైన ముఖము గల, రామమ్=రాముణ్ణి, కథమ=ఎట్టు, 

కామయామాస=కోరెను. 

తా. ఏ మంచిగుణాలూ లేని చెడ్డ ముఖము గల ఆ రాక్షసి 
సద్దుణవంతుడు, గొప్పు తేజస్సు గలవాడు, అందమైన ముఖము గలవాడు అయిన 

రాముల్లి ఎట్టు కోరినదో కదా! 8 

మూ. జనస్యాస్యాల్పభాగ్యత్యాద్య్వరినీ శ్వేతమూర్తజా, 

అకార్యమపహాస్యం చ సర్వలోకవిగర్లి తమ్, 9 

రాక్షసానాం వినాశాయ దూషణస్య ఖరస్య చ 

చకారాప్రతిరూపా సా రాఘవస్య ప్రధర్షణమ. 10 

ప్ర. అ. వలినీముడతలు గలది, శ్వేతమూర్తజా= తెల్లని జుట్టు 

గలది, అప్రతిరూపా=తగని రూపము గలది అయిన ఆమె, అస్య 

జనస్య=ఈ జనముయొక్క, అల్పభాగ్యత్వ్యాల్ =అల్పమైన భాగ్యము కలిగి ఉండు 

టవలన, రాక్షసానామ్రాక్షసులయొక్క, దూషణస్య=దూషణునియొక్క, ఖరస్య 

చ=ఖరునియొక్క, వినాశాయ=నాశము కొరకు, అకార్యమ్= =చేయకూడనిది, అప 

హాస్యమ్=పరిహసింపదగినది, సర్వలోకవిగర్లితమ్=సమస్తలోకములచేత _ నింద్యము 
అయిన, రాఘవస్య=రామునియొక్క, ప్రధర్షణమ్= =ఎదిరించుటను, చకార=చేసెను. 

తా. ఒడలు నిండా ముడతలటో, తెలని జుట్టుతో చెడ్డ ఆకారము గల 
ఆ శూర్పణఖ మన అందరి దురదృష్టముచేతనూ, రాక్షసులు, ఖరదూషణిలు 

మరణించుటకూ ఆ విధముగా చేయకూడని, హాస్యాస్పద మైన, సర్వలోకనింద్య మైన 
రామధర్షణము చేసినది. 9, 10 

మూ. తన్నిమిత్తమిదం వైరం రావణేన కృతం మహత్, 

వధాయ సీతా పానీతా దశగ్రీవేణ రక్షపా. క్ష 

ప్ర. అ. తన్నిమిత్తమ్=ఆ మెనిమిత్తము, రావణేన=రావణునిచేత, మహత్ = 

గొప్పదైన, ఇదం వైరమ్=ఈ వైరము, కృతమ్= =చేయబడినది. రక్షసా=రాక్షసుడైన, 
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దశగీవేణ=రావణునిచేత, సా సీతా=ఆ సీత, వధాయావధకొరకే, ఆనీతా=తీ సి 
కొనిరాబడినది. 

తా. రావణుడు ఆ శూర్సణఖమూలాన ఇంత గొప్ప వైరము 

పెట్టుకొన్నాడు. అతడు తన చావుకొరకే సీతను  తెచ్చినాడు. 1 

మూ. నచ సీతాం దశగ్రీవ ప్రాప్నోతి జనకాత్మజామ్, 

బద్దం బలవతా వేరమక్షయం రాఘవేణ చ. 12 

ప్ర అ. దశీవఃరావణుడు, జనకాత్మజామ్=జనకుని కుమార్తెయైన, 
సీతామ్=సీతను, నచ ప్రాప్నోతి=పాందడు. బలవతా=బలవంతు డైన, రాఘ చేణవ 

రామునితో, అక్షయమ్=అనంతమైన, వైరమ్=వైరము, బద్దమ్=కట్టబడినది. 

తా. రావణుడు జనకాత్మజయైన సీతను పొందజాలడు కాని 
బలవంతుడైన రామునితో అంతము లేని వైరము పెట్టుకొన్నాడు. 12 

మూ. వైదేహీం ప్రారయానం తం విరాధం ప్రేక్ర్య రాక్షసమ్, ర ఇవే ల్సి య్య 

హతమేకేన రామేణ పర్యాప్తం తన్నిదర్శనమ్. 13 

ప్ర. అ. వైదే హీమ్=సీతను, ప్రారయానమ్=కోరుచున్నవాడు, ఏ కేన=ఒక్క, 
రామేణ=రామునిచేత, హతమ్=చంపబడివవాడూ అయిన, రాక్షసమ్=రాక్షసుడెన, 

ఉట యె కాం 

విరాధమ్=విరాధుళ్ల, (పేక్ష (ాచూచి, తత్=ఆ, నిదర్శనమ్ =నిదర్శనము, పర్యా 
ప్రమ్=చాలును. 

తా. సీతను కోరుటచే ఒక్క రామునిచేత చంపబడిన విరాథుళ్లో 
చూచినచో ఆ నిదర్శనము చాలదా? 13 

మూ. చతుర్దశ సహస్రాణి రక్షసాం భీమకర్మణామ్, 
_ నిహతాని జనస్థానే శరైరగ్నిశిభోపమైః. 14 

ప్ర. అ. జనస్థానే=జనస్థానమునందు, భీమకర్మ ణామ్=భయంకర మైన 
కర్మ గల, రక్షనామ=రాక్షసులయొక్క, చతుర్రశ=పదునాలుగు, సహస్రాణి=సహ 
(సములు, అగ్నిశిఫోప మైః=అగ్ని జ్యాలలతో సమానములైన, శ రై=బాణములచేత, 
నిహతాని=చంపబడినవి. 

తా, జనస్థానములో రాముడు అగ్నిజ్వాలల వంటి బాణాలతో, భయం 
కరమైన పనులుచేయు పదునాలుగు వేలమంది రాక్షసులను చంపీవేసివాడు. 
14 

. 
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మూ. ఖరశ్చ నిహతః సంఖ్యే దూషణ స్త్రి శిరాస్తథా, 
శరైరాదిత్యసంకా శః పర్యాప్తం తన్నిదర్శనమ్. 15 

ప్ర. అ. సంఖ్యే=యుద్ధమునందు, ఆదిత్యసంకాశైసూర్యునితో సమాన 
ములైన, శరై=బాణములచేత, ఖరశ్చ=ఖరుడు, నిహతః=చంపబడినాడు. దూషణః= 

దూషణుడు, తథా౭మరియు, త్రిశిరాణత్రిశిరస్పు చంపబడినారు. తత్ =అది, 

పర్యాప్తమ్=సరిపోయిన, నిదర్శనమ్=నిదర్శనము. 

తా. యుద్దములో ఖరుడు, దూషణుడు త్రిశిరస్సు, సూర్యునివంటి 

బాణాలచేత చంసబడినారు. ఆ నిదర్శనమే చాలును. 15 

మూ. హతో యోజనబాహుశ్చ కబన్హో రుధిరాశనః, 

కోధాన్నాదం నదన్ సో౭_థ పర్యాప్తం తన్నిదర్శనమ్. 16 

ప్ర_ అ. అథామరియు, (కోధాత్ =కోపమువలన, నాదం నదన్=. . 

ధ్వనిచేయుచున్న, యోజనబాహుః = యోజనము పొడవైన బాహువులు గల, 

రుధిరాశనః=రక్తము ఆహారముగా గల, సణాఆ, కబన్హణాకబంధుడు, హతఃచంప 

బడినాడు. తత్ =అది, పర్యాప్తమ్=చాలినంత, నిదర్శనమ్=నిదర్శనము. 

తా. యోజనప్రమాణములైన బాహువులు గలవాడు, రక్తము ఆహారముగా 

గలవాడు అయిన, 'కోధముతో అరచుచున్న కబంధుడు చంపబడినాడు. ఈ 

నిదర్శనము చాలును. 
16 

మూ. జఘాన బలినం రామః సహస్రనయనాత్మజమ్, 

వాలినం మేఘసంకాశం పర్యాప్తం తన్నిదర్శనమ్. 17 

ప్ర. అ. రామః=రాముడు, బలినమ్=బలవంతుడు, సహస్రనయనాత్మ 

జమ్=ఇంద్రుని పుత్రుడు, మేఘసంకాశమ్=మేఘముతో సమానుడూ అయిన, 

వాలినమ్=వాలిని,  జఘాన=చంపినాడు, తత్=అది, పర్యాప్తమ్=చాలిన, నిదర్శ 

నమ్=నిదర్శనము. 

తొ, మహాబలశారీ, ఇంద్రుని కుమారుడూ, మేఘమువంటి పద 

శరీరము గలవాడు అయిన వాలిని రాముడు చంపినాడు. ఆ నిదర్శన 

చాలును. 
17 

మూ. బుష్యమూకే వసంశ్చెవ దీనో భగ్నమనో రథః, 

సుగ్రీవః ప్రాపితో రాజ్యం పర్యాప్తం తన్నిదర్శనమ్. 18. 

ప్ర అ. బుష్యమూ కేాబుష్యమూక పర్వతమునందు, _ వసన్నివ 

సించుచున్న, దీనాదీనుడు, భగ్నమనోరథణాభగ్నము లైన కోరికలు కలవాడు. 
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అయిన, సుగ్రీవజాసుగీవుడు, రాజ్యమ్ =రాజ్యమును, (పొ పీతః=పొందించబడినాడు. 

తత్ =అది, పర్యాప్తమ్చాలిన, నిదర్శనమ్=నిదర్శనము. 

తా. మనోరథములు భగ్నము కాగా దీనుడై బుష్యమూకపర్వతముమీద 
నివసించుచున్న సుగ్రీవునకు రాజ్యము ఇవ్వబడినది. ఈ నిదర్శనము చాలును. 

మూ. ధర్మార్థస హితం వాక్యం సర్వేషాం రక్షసాం హితమ్, 

యుక్తం విభీషణేనోక్తం మోహాత్తస్య న రోచతే. 19 

ప్ర అ. ధర్మార్హస హితమ్=ధర్మార్థములతో కూడినది, సర్వేషామ్=సము 
స్తమైన, రక్షసామ్=రాక్షసులకు, హితమ్=హితము, యుక్తమ్=తగినదీ అయిన, 

య ల 

విభీషణేన=విభీషణునిచేత, ఉక్తమ్=పలకబడిన, వాక్యమ్=వాక్యము, మోహాత్ =అ 
జ్ఞానమువలన, తస్య=ఆతనికి, న రోచతే=ఇష్టమగుటలేదు. 

తా. విభీషణుడు చెప్పిన మాట ధర్మార్దసహితము. రాక్షసు లందరికీ 
హితము. కాని అజ్ఞానముచేత రావణుడు దానిని వినుటలేదు.' 19 

మూ. విభీషణవచః కుర్యాద్యది స్మ ధనదానుజః, 

శృశానభూతా దుఃఖార్తా నేయం లజ్కా భవిష్యతి. ౨౦. 

ప్ర, అ. ధనదానుజణరావణుడు, విభీషణవచ=విభీషణుని వచనమును, 

కుర్యాత్ స్మ యది=చెసినట్టయితే, ఇయమ్=ఈ, అజ్కా=లంక, శృశానభూతా= 

'శ్శశానమై, దుఃఖార్హా=దుఃఖ పీడితమైనది, న భవిష్యతి=కాదు. 

తా. రావణుడు విభీషణుడు చెప్పిన మాట విన్నచో ఈ లంక 
దుఃఖపీడితమై, శృశానమువలె అయి ఉండెడిది కాదు. 20 

మూ. కుమృక్యర్ణం హతం శ్రుత్వా రాఘవేణ మహాబలమ్, 

అతకాయం చ దుర్మర్షం.లక్ష్మణేన హతం తదా, 21 

(ప్రియం చేనుజితం పుత్రం రావణో నావబుధ్యతే. 

ప్ర, అ. తదా=అప్పుడు, మహాబలమ్=గొప్పు బలము గల, కుమ్మ క్షర్ణమ్= 

కుమృకర్ణుళ్లో, రాఘవేణ=రామునిచేత, హతమ్=చంపబడినవానినిగా, (శుత్వా= 
విని, దుర్మర్షమ్=ఎదిరింప శక్యముకాని, అతికాయమ్=అతికాయుణ్ణి, (ప్రియం 

పుత్రమ్ ప్రియపుత్రుడైన, ఇన్హ్రజితమ్=ఇంద్రజిత్తును, లక్ష శ్రణేనాలక్ష ్ యణునిచేత, 

హతమ్=చంపబడినవానినిగా, ((శ్రుత్వా=విని)) రావణః=రావణుడు, నావబుధ్యతే= 
తెలి సికొనుటలేదు. : 

తా. గొప్పు బలముగల కుంభకర్ణుణ్ణి రాముడు చంపివేసినట్టు, 

ఎదిరింప శక్యముకాని అతికాయుణ్ల్ణి, (పయపుత్రుడైన ఇందజిత్తునూ. లక్ష్మణుడు 
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చంపివే సినటూూ విని కూడ రావణుడు తెలి సికొనజాలకున్నాడు. 21 

మూ. మమ పుత్రో మమ భ్రాతా మమ భర్తా రణే హతః; 22 

ఇత్యేష శ్రూయతే శబ్లో రాక్ష సీనాం కులే కులే. 

ప్ర. అ. మమానాయొక్క, పుత్రజపుత్రుడు, రణే= =యుద్దమునందు, 

హతః=చంపబడినాడు. మమానాయొక్క, (భాతా=సోదరుడు (చంపేబడినాడు). 

మమ=నాయొక్క, _భర్హా౭భర్త, (చంపబడినాడు,, ఇలి=ఇట్లు, ఏషః=ఈ, 

రాక క్ష సీనామ్=రాక్షస స్ర్రిలయొక్క, శబ్దఃధ్వని, కులే కులాప్రతిగృహమునందు, 

శూయతే= =వినబడెను. 

తా. యుద్దములో నా పుత్రుడు చనిపోయినాడు; నా సోదరుడు 

చనిపోయినాడు; నా భర్త చనిపోయినాడు. అని అనుచు రాక్షస స్త్రీల ఏడ్పు 

ప్రతి ఇంటిలోనూ వినబడుచుండెను. 22 

మూ.  రథాశ్చాశ్యాశ్చ నాగాశ్చ హతాః శతసహస్రశః, 23 

రణే రామేణ శూరేణ హతాశ్సాపి పదాతయః. 

ప్ర. అ. శూరేణ=శూరుడైన, రామేణారామునిచేత, రణే= =యుద్దమునందు, 

రథాశ్చ=రథములు, అశ్యాశ్చ=గుజ్జములు, నాగాశ్చ=ఏనుగులు, శతసహస్రశఃావంద 

లకొలది వేలకొలది, హతాః= చంపబడినవి. పదాతయశ్చా ప= =కారిబంటులు కూడ, 

హతాః=చంపబడిరి. 

తా. శూరుడైన రాముడు యుద్దములో వందలకొలది, వేలకొలది, 

రథాలను (రథికులను), గుజ్జములను, ఏనుగులను చంపినాడు. కాలిబంటులను 

కూడ చంపినాడు. 23 

దల. జ అవ్ట్ . మూ.. రుద్రో వా యది వా విస్టుర్మహేన్లో వా శతక్రతుః, 24 

హన్తి నో రామరూపేణ యది వా స్వయమన్త కః. 

ప్ర. అ. రుద్రో వారుదుడో, యది వా=లేక, _ విష్ణుః=విష్టువో, 

శతక్రతుణానూరు యజ్ఞములు చేసిన, మహేన్లో వా= =మ హెంద్రుడ్ యది 

వా=లేక, స్వయమ్= స్వయముగా, అన్నకాయముడో, రామరూషేణ=రాముని 

రూపముచేత, నః=మనలను, హన్సి= =చంపుచున్నాడు. 

తా. రుద్రుడో, విష్ణువో, నూరు యజ్ఞములు చేసిన దేవేంద్రుడో, లేదా 

సాక్షాత్తు యముడో రాముని రూపముతో వచ్చి మనలను చంపుచున్నాడు.24 

మూ. హతప్రవీరా రామేణ నిరాశా జీవితే వయమ్, 25 

అపశ్యన్లో్య భయన్యాన్తమనాథా విలపామహే 
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చలి ప్ర. అ. రామేణ=రామునిచేత, హత |ప్రవీరాః=చంపబడిన వీరులు గల, 

వయమ్=మనము, జీవితే=జీవితమునందు, నిరాశాః=ఆశ లేనివాళ్లమై, భయస్య=భయ 
. మునకు, అన్తమ్=అంతమును, అపశ్యన్త్యః=చూడనివారమై, అనాథాణాఅనాథలమై, 

. విలపామ హే=విల పించుచున్నాము. 

తొ. రాముడు మహావీరుల నందరిని చంపివేయుటచేత మనము 

జీవితమునందు ఆశ లేని వాళ్లమై, భయమునకు అంతము కానక, అనాథలమై 

'విలపించుచున్నాము. 25 

మూ. రామహస్తాద్దశగ్రీవః శూరో దత్తమహావరః, 26 

ఇదం భయం మహాఘోరం సముత్సన్నం న బుధ్యతే. 

ప్ర. అ. శూరజశూరుడు, దత్తమహావరః=ఇవ్వబడిన గొప్ప వరములు 

కలవాడు అయిన, దశగీవఃరావణుడు, రామహస్తాత్ =రాముని హస్తము 

నుండి, సముత్సన్నమ్=పుట్టిన, ఇదమ్=ఈ, మహాఘోరమ్=చాల ఘోరమైన, 

భయమ్=భయమును, న బుధ్యతే=తెలిసికొనుటలేధు. 

తా. బ్రహ్మ దేవునివలన గొప్పు వరములు పొందిన శూరు డైన రావణుడు 

. రామునివలన కలిగిన చాల ఘోరమైన ఈ భయమును తెలిసికొనుటలేదు.26 

మూ తంనదేవాన గన్దర్వా న పిశాచా న రాక్షసాః, 27 
ఉపసృష్టం పరిత్రాతుం శక్తా రామేణ సంయుగే. 

ప్ర, అ. రామేణ=రామునిచేత, సంయుగే=యుద్దమునందు, ఉపసృష్టమ్= 
య 

సమీపించబడిన, తమ్=ఆ _ రావణుణ్ణి, త్రాతుమ్ారక్షించుటకు, దేవాః=దేవతలు, 

న శక్తాఃాసమర్జులు కారు, గన్దర్వాః=గంధర్వులు, న=కారు, పిశాచాః=పిశాచులు, 

న=కారు, రాక్షసాః=రాక్షసులు, న=కారు. 

తా. రామునితో యుద్దానికి తలబడిన ఆ రావణుళో దేవతలు గాని, 

గంధర్వులు గాని, పిశాచులు గాని, రాక్షసులు గాని రక్తి ంపజాలరు. 27 

మూ. ఉత్సాతాశ్సాపి దృశ్యన్తే రావణస్య రణే రణే, 28 

కథయన్తి హి రామేణ రావణస్య నిబర్లణమ్. 

ప. అ. రావణస్య=రావణునియొక్క, రణే రణే=ప్రతియుద్రమునందు, 

ఉత్సాతాశ్చా పాదుఃశకునములు కూడ, దృశ్యన్తే=చూడబడు చున్నవి. రామేణ=రాము 

నిచేత, రావణస్య=రావణునియొక్క, నిబర్లణమ్=వధను, కథయన్తి హి=చెప్పుచున్నవి 

కదా? 

తా. రావణునికి ఆ యా వీరులు యుద్దానికి బయలుదేరినపుడు ఆ: | 
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ప్రతియుద్దమునందూ అపశకునములు కనబడుచున్నవి. అవి రాముడు రావణుళ్లి 

వధించగల డని చెప్పుచున్నవి కదా? 28 

మూ. పితామహేన (పీతేన దేవదానవరాక్షసైః, 29 - 

రావణస్యాభయం దత్తం మను] ష్య్భ్యో న యాచితమ్. 

ప్ర. అ. పీతేన=సంతో షించిన, పితామ హేన= బ్రహ్మ దేవునిచేత, రావ 
ణస్య=రావణునకు, _దేవదానవరాక్ష సై=దేవదానవరాక్షసులచేత, (నుండి), అభ 
యమ్=అభయము, దత్తమ్=ఇవ్వబడినది. మను శ్యేభ్యః=మనుష్యులనుండ్డి, న 

యాచితమ్=యాచింపబడలేదు. 

తా. తపస్సుకు సంతోషించిన బ్రహ్మదేవుడు రావణునకు దేవదానవరాక్ష 
సులనుండి అభయము ఇచ్చినాడు. కాని ఇతడు మనుష్యులనుండి అభయమును 

కోరలేదు. 29 

మూ. తదిదం మానుషం మన్యే ప్రాప్తం నిసంశయం భయమ్, 30 

జీవితానకరం ఘోరం రక్షసాం రావణస్య చ. 

అ. రక్షసామ్ =రాక్షసులకు, రావణస్య చ=రావణునకు, జీవితాన్నకరమ్ = 

కీవితాంతమును చు ది, ఘోరమ్= =భయంకరము అయిన, మానుషమ్=మనుష్య 

సంబంధమైన, తత్ ఇదమ్= అట్టి, ఈ, భయమ్=భయము, ప్రొప్తమ్=ప్రా ప్పించినది 

అని, మన్యే= =తలచెదను (ము): సిసంశయమ్=సంశయము లేదు. 

తా. రాక్ష సులకు రావణునకూ కూడ ప్రాణాంతకమైన ఆ మనుష్యునివలన ' 

కలిగే భయమే ఇప్పుడు వచ్చినది. సందేహము లేదు. 30 

మూ. పీడ్యమానాస్తు బలినా వరదానేన రక్షసా, 31 

దీప పిస్తపోభిర్విబుధాః పితామహమపూజయన్. 

ప్ర. అ. వరదానేన=వరదానముచేత, బలినా=బలవంతుడైన, రక్షసా=రా 
వణునిచేత , పీడ్యమానాఃా పీడింపబడుచున్న, విబుధాః= దేవతలు, దీ "ప్రెజప్రకాశిం 

చుచున్న, తపోభిః= =త్రపస్సులచేత, పీతామహమ్= =బ్రహ్మ దేవుణ్ణి, అపూజయర్ =పూ 

జించిరి. 

తా. వరములు పొందుటచేత అధికబలవంతుడైన రావణుడు పీడించగా 
దేవతలు అధికములైన తపస్సులచేత బ్రహ్మదేవుళ్లి సంతోషపెట్టిరి. 31 

మూ. దేవతానాం హితార్దాయ మహాత్మా వై పితామహః, 32 

ఉవాచ దేవతాః సర్వా ఇదం తుష్టో మహద్యచః. 
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ప్ర. అ. తుష్ట=సంతో షించిన, మహాత్మా= మహాత్ముడైన, పితా. 

మహః= =బ్రహ్మదేవుడు, దేవతానామ్= =దేవతలయొక్క, హితార్జాయా హితముకొరకు, 

సర్వాః౭సమస్తమైన, దేవతాః=దేవతలను గూర్చి, ఇదమ్= ఈ, మహత్ = =గొప్ప, 

వచ=వచనమును, ఉవాచ=పలి కను. 

తా. మహాత్ముడైన బ్రహ్మదేవుడు సంతోషించి దేవతల హితముకొరకై 
వారందరితో ఈ విధముగా ఉత్తమమైన వాక్యము పలికెను. 32 

మూ అద్యప్రభృతి లోకాం స్త్రీన్ సర్వే దానవరాక్షనాః, 33 

భయేన ప్రావృతా నిత్యం విచరిష్యన్తి శాశ్వతమ్. 

ప్ర. అ. అద్య ప్రభృతి=నేడు మొదల్కొని, సర్వే=సమస్తమైన, 
దానవరాక్షసాః=దానవులు, రాక్షసులూ, నిత్యమ్=ఎల్లపుడూ, భయేన=భయముతో, 
ప్రావృతాః=కూడినవారై, శాశ్వతమ్=శాశ్వతముగా, "తీన్= =మూడు, లోకాన్ =లోక 

ములను, విచరిష్యన్తి=సంచరించగలరు. 

తా. నేడు మొదలు సమస్తమైన దానవులూ, రాక్షసులూ కూడ 

ఎల్లపుడూ భయపడుచు, మూడు లోకములలో సర్వదా తిరుగుచు ఉందురు.33 

మూ. దైవతైస్తు సమాగమ్య సర్వెశ్చేన్తుపురోగమైః, 34 
వృషధ్యజ స్త్రిపురహా మహాదేవః ప్రపాదితః. 

ప్ర అ. ఇన్దుపురోగమైః=ఇంద్రుడు మొదలైన, సర్వేణాసమస్త మైన, 

దైవతైః=దేవతలచేత, _సమాగమ్య=కలి సి, వృషధ్వజః=వృషభము ధ్వజమునందు 

గల, త్రిపురహా=మూడు పురములను సంహరించిన, మహాదేవః= =పరమేశ్వరుడు, 

(పసాదితః=అ నుగ హింపచే సికొనబడినాడు. 

తా. ఇంద్రుడు మొదలైన దేవత లందరూ కలసి వృషభధ్వజుడు, (త్రిపుర 

సంహారకుడు అయిన పర మేశ్వరుళ్లి అనుగ హింపచే సికొనినారు. 34 

మూ. ప్రసన్నస్తు మహాదేవో దేవానేతద్వచో౭_[బవీత్, 35 
ఉత్సత్స 5 హితార్థం వో నారీ రక్షఃక్ష్రయావహా. 

ప్ర. అ. ప్రసన్నఃప్రసన్నుడైన, మహాదేవః=మహాదేవుడు, దేవాన్=దేవత 

లను గూర్చి, ఏతత్ =ఈ, వచః౭వచనమును, అ(బవీత్ =పలికెను, వః=మీయొక్క, 
హితార్గమ్- హితముకొరకు, రక్ష్యక్షయావహారాక్షసుల క్షయమును కలిగించు, 

నారీ=స్త్రీ ఉత్సత్స్యతి- పుట్టగలదు. 

తా. ఈశ్వరుడు ప్రసన్నుడై దేవతలతో ఇట్లు పలికెను. “మీ హితము 

కొరకై, రాక్షసుల వినాశమునకు హేతువైన ఒక స్త్రీ (సీత) పుట్టగలదు. ” 35 
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మూ. ఏషా దేవైః ప్రయుక్తా తు క్షుద్వథా దానవాన్ పురా, 36 
భక్షయిష్యతి నః సీత్రా రాక్షస ఘ్నీ సరావణాన్. 

ప్ర. అ. పురా=పూర్వము, క్లుత్ =ఆకలి, దానవాన్ యథా=దానవులను 

వలె, దేవైః=దేవతలచేత, ప్రయుక్తా=ప్రయోగింపబడిన, రాక్షస ఘ్నీ=రాక్షసవినాశకు 

రాలైన, ఏషా సీతా=ఈ సీత, సరావణాన్=రావణునితో కూడిన, నః= మనలను, 
భక యిష్యతి=భకి ంచగలదు. 

లి లి 

తా. దేవతలు ప్రయోగించిన రాక్షససంహారకురాలైన ఈ సీత, పూర్వము 
ఆకలి దానవులను భక్తించివేసినట్లు రావణునితో సహా మనల నందరినీ 
భక్తించివేయగలదు. 36 

మూ. రావణస్యాపనీతేన దుర్వినీతస్య దుర్మతేః, ఏ7 

అయం నిష్టానకో ఘోరః శోకేన సమభిప్పుతః. 

ప్ర. అ. దుర్వినీతస్య=చెడ్డవాడు, దుర తేః=చెడ్డబుద్ధిగలవాదు అయిన, ' 

_రావణస్యారావణునియొక్క, అపనీతేనాచెడ్డనీతి త, వో కనైశోకముతో, సమ. 

భిప్పతః=నిండిన, ఘోరః=భయంకరమైన, అయమ్=ఈ, _నిష్టానకణావినాశము 

((పాప్తించినది). 

తా. వినయము లేనివాడు, దుర్మతీ అయిన రావణుని చెడు నడవడికకు 

ఫలితముగా శోకమును కలిగించు ఈ ఘోరమైన వినాశము ప్రాప్తించినది. 37. 

మూ. తంన పశ్యామహే లోకే యో నః శరణదో భవేత్, 38 

రాఘచవేణోపస్పష్టానాం కాలేనేవ యుగక్షయే. 

ప్ర అ యుగక్షయే=ప్రళయకాలమునందు, కాలేనామృత్యువుచేత, 

ఉపసృష్టానామ్ ఇవాసమీపించబడినవారికి వలె,  రాఘవేణ=రామునిచేత, 

ఉపసృష్టానామ్=ఆక్రమించబడిన, నః=మనకు, లోకే=ఈ లోకమునందు, యః=ఎ 

వడు, శరణదఃరక్షణము ఇచ్చువాడు, భవేత్ =అగునో, తమ్=అట్టివానిని, న 

పశ్యామహే=చూడము. 

ఛా, (పళయకాలమునందు మృత్యువు వలె రాముడు నునలను ఆక్రమించి 

ఉన్నాడు. ఇప్పుడు మన కీ లోకములో రక్షణము ఇచ్చువా డెవడూ కనబడుటలేదు. 

మూ. నాస్తి నః శరణం కశ్చిద్భయే మహతి తిష్టతామ్, 39 

దావాగ్నివేష్టితానాం హి కరేణూనాం యథా వనే. 

. ప్ర. అ. వనే=వనమునందు, దావాగ్నివే ష్టితానామ్=దావాగన్నిచేత చుట్టబడిన, 

కరేణూనాం యథా=ఆడ ఏనుగులకు వలె, మహతి=గొప్ప, భయే=భయము 
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నందు, తిష్టతామ్=ఉంటూన్న, నఃామనకు, శరణమ్=రక్షకుడు, కశ్చిత్ =ఎవడూ, 
నాస్తి=లేడు. 

తా. అరణ్యములో దావాగ్ని చుట్టుముట్టిన ఆడ ఏనుగులకు వలె, 
గొప్ప ఆపదలో ఉన్న మనకు రక్షణము ఇచ్చువాడు ఎవడూ లేడు. 39 

మూ. ప్రాప్తకాలం కృతం తేన పౌలస్తే న మహాత్మనా, 40 
యత ఏవం భయం దృష్టం తమేవ శరణం గతః 

ప్ర. అ. మహాత్మనా=మహాత్ము డైన, తేన పౌలస్ప్యేనాఆ విభీషణునిచేత, 
'ప్రాప్తకాలమ్=కాలమునకు తగిన పని, కృతమ్ =చేయబడినది, యతః=ఎవనివలన, 
ఏవమ్=ఇట్టు, భయమ్=-భయము, దృష్టమ=చూడబడినదో, తమేవ=వానినే, శరణం 
గతఃశరణుజొచ్చినాడు. 

తా. మహాత్ముడైన విభీషణుడు ఎవనివలన ఇట్టి భయము కలిగినదో 
ఆతనినే శరణుజొచ్చి సమయానుకూలముగా ప్రవర్తించినాడు. 40 

మూ. ఇతీవ సర్యా రజనీచర స్త్రియః 
పరస్పరం సంపరిరభ్య బాహుభఖిః, 

విషేదురారా తిభయాభి పీడితా 
వినేదురుచ్చెశ్ళ తదా సుదారుణమ్. 41 

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే ఆదికావ్యే 
యుదకాణే చతుర్నవతితమః సర్గః. 

స (6 OM 

ప్ర. అ. తదా=అప్పుడు, సర్వాః౭సమస్త మైన, రజనీచరస్త్రియః=రాక్షస స్త్రీలు, 
పరస్పరమ్=పరస్పరమును, బాహుభిః=౭బాహువులచేత, సంపరిరభ్య=కౌగిలించుకొని, 
ఆర్హాణాదుఃఖితలై, అతిభయాభిపీడితాఃామిక్కిలి భయముచేత  పీడింపబడినవారై, 
ఇతీవ=ఈ విధముగా, విషేదుః=దిగులుచెందిరి. సుదారుణమ్=చాల దారుణముగా, 
ఉచ్చెకాగట్టగా, వినేదుశ్చ=ఏద్చిరి. 

తా, అప్పుడు రాక్షస స్త్రీలు అందరూ పరస్శరము బాహువులతో . 
కౌగలించుకొని, దుఃఖితలై, మిక్కిలి భయముచేత ఎడింపబడినవారై ఈ. 
విధముగా దిగులు చెంది బిగ్గరగా ఏద్చిరి. 41 

“ూలానందిని" .అను ఢ్రీమదామాయణాం ధవ్యాఖ్యానమునందు 
యుద్దకాండలో తొంబదినాల్లవ సర్గ సమాప్తము, 



అథ పజ్వునవతితమః సర్గః 

[రావణుడు తన అమాత్యుల నందరినీ పీలివీంచి తన యుద్దోత్సాహమును 
(ప్రకటించుట, వారందరూ యుద్దరంగమును చేది వర్మాక్రమమును మోపుట.] 

మూ. ఆర్షానాం రాక్షసీనాం తు లజ్కాయాం వై కులే కులే, 

రావణః కరుణం శబ్దం శుశ్రావ పరిదేవితమ్. 1 

ప్ర, అ. రావణః=రావణుడు, లజ్బాయామ్ైలంకయందు, కులే కులే= 
(పతిగృహమునందు, ఆర్హానామ్దుఃఖితలైన, రాక్ష క్ష సీనామ్ =రాక్ష స స్ర్రీలయొక్క, 
కరుణమ్=దీనమైన, శబ్దమ్ =శబ్దమును, పరిదేవితమ్= =ఏడ్సును, శుశ్రావావినెను. 

తా. రావణుడు లంకలోని ప్రతిగృహములోను దుఃఖించుచున్న రాక్షస స్త్రీల 

దీనమైన శబ్దమును, ఏడ్పును వినెను. 1 

మూ. సతుదీర్ణం వినిశ్వస్య ముహూర్తం ధ్యానమా స్థితః, 

బభూవ పరమక్రుద్దో రావణో భీమదర్శనః. 2 

ప్ర అ. సః రావణః=ఆ రావణుడు, దీర్హమ్= దీర్షముగా, విని శ్వస్య=నిట్టూర్చి, 

ముహూర్తమ్= ముహూర్త కాలము, ధ్యానమ్=ధ్యానమును, ఆస్థీతణా అవలంబించి 

నవాడై, పరమక్రుద్ధః=మిక్కిలి కోపించి, భీమదర్శనణభయంకరీమైన దర్శనము 

కలవాడు, బభూవ=-ఆయెను. 

తా ఆ రావణుడు క్షణకాలము ఆలోచించి, దీర్ణముగా నిట్టూర్పు 

విడిచి, చాల కోపావిష్టుడై చూచువారికి భయము కలిగించుచుండెను. 2 

మూ. రక దశనైరోష్టం క్రోధసంరక్త లోచనః, 

సైరపి దుర్తర్శః కాలాగ్నిరివ మూర్చితః, 3 

ప అ. దశవైః౭దంతములచేత, ఓష్మమ్= పెదవిని, సందశ్య=కటచి, 
(కోధసంరక్తలో చనః= =కోపముచేత ఎజ్జబడిన నేత్రములు కలవాడై, మూర్చితః=వి 

జృంభించిన, కాలాగ్నిరివ= పలయ కాలాగ్నివలె, రాక్ష "సైర పి=రాక్షసులచేత గూడ, 

దుర్దర్శః౭చూచుటకు శక్యముకానివాడుగా ఉండెను. 

తా. ఆతడు దంతాలతో పెదవులు కొరుకుచుండెను. ఆతని 

నేత్రములు (కోధముచేత ఎట్టబడెను. విజృంభించిన ప్రలయకాలాగ్నివలె రాక్షసులకు 

కూడ చూడ శక్యము కానివాడై ఉండను, 3 
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మూ. ఉవాచ చ సమీపస్ట్థాన్ రాక్షసాన్ రాక క సేశ్వరః, 

(క్రోధావ్యక్తకథస్తత్ర “నిర్తహన్నివ చక్తుషా. 4 

మహోదరం మహాపార్శ గం విరూపాక్షం చ రాక్షసమ్, 

శీఘ్రం వదత "సైన్యాని నిర్యాతేతి మమాజ్ఞయా. ద్ 

(ప్ర అ. క్రోధావ్యక్తకథః=క్రోధముచేత అస షమ్రైన మాటలు గల, రాక్షసే 

శ్వరః=రావణుడు, చక్షుషా= =నేత్రముచేత, నిర్రహన్నివ= కాల్చి వేయుచున్నవాడు వలె, 

తత్ర=అక్కడ, సమీప స్టాన్= =సమీపమునందున్న, మహోదరమ్= మహోదరుళి, మహా 

పార్శ గమ్=మహాపారు' వజ రాక్షసమ్=రాక్షసుడైన, విరూపాక్షమ్= విరూపాక్టుళ్ణి, 

సమీపస్టాన్ = =సమీపమునందున్న, 'రాక్షసాన్ =రాక్షసులను గూర్చి, ఉవాచాపలికేను. 

మమ=సాయొక్క, ఆజ్ఞయా=ఆజ్ఞచేత, కీ ఘమ్= శీఘ్రముగా, నిర్యాత= =బయలుదే 

రండి, ఇతి=అని, సెన్యాని=శ్తై సెన్యములను గూర్చి, వదత=చెప్పండి. 

తా. కోపముచేత మాటలు తడబడుచున్న ఆ రావణుడు న్మేతముతో 

కాల్చి వేయుచున్నాడా అన్నట్లు చూచుచు, సమీపమునందున్న మహోదర 
మహాపార్శ్వ్య-విరూపాక్సులతో “వెంటనే బయలుదేరవలెను అని నా ఆజ్ఞగా 

 పైన్యములతో చెప్పుడు” అని పలికెను. 4,5 

మూ. తస్య తద్వచనం శ్రుత్వా రాక్షసాస్తే భయార్తితాః, 

చోదయామాసురన్యగ్రాన్ రాక్షనాంస్తాన్న ఎపాజ్షయా. 6 

ప్ర అ. తే రాక్షసాః=ఆ రాక్షసులు, తస్యావానియొక్క, తత్ 

. వచనమ్=ఆ వచనమును, శ్రుత్యా=విని, భయార్తితా=భయ పీడితులై, అవ్య గాన్ = = 

తొందరపాటులేని, తాన్=ఆ, రాక్షసాన్ =రాక్టనులను, నృపాజ్ఞయా=రాజాజ్జచేత, 

చోదయామాసుణా పేరే పించిరి. 

తా, ఆ రాక్షసులు రావణుని మాటలు విని భయపడుచు, 

రాజాజ్ఞానుసారము, సావధానచిత్తులైన ఆ రాక్షసులను చేరే పించిరి. 6 

మూ. చేతు సర్వే తథేత్యుక్త్వా రాక్షసా భీమదర్శనాః, 

కృతస్వస్త గ్రయనాః సర్వే తే రణాభిముఖా యయుః. 7 

ప్ర అః సర్వే=సమస్త మైన, ' =ఆ, _ భీమదర్శనాణభయంకర మైన 
దర్శనము గల, రాక్షసాఃరాక్షసులు, తథేతి=అ ట్ల అని, ఉక్తా=పలికి, కృత 

స్వస్త్యయనాణాచేయబడీన స్వస్త స్త్యయనము కలవారై, త్రే= =వారు, సర్వ=అందరూ, 

రణాభిముఖాః౭యుద్దాభిముఖులై, యయుః=వెళ్ళిరి. 

తా. చూచుటకు భయంకరులుగా ఉండు ఆ రాక్షసులందరూ “అల్లే 
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వెళ్లైదము” అని పలికి స్వస్త్యయనము చేసికొని యుద్దాభిముఖులై వెళ్ళిరి. 7 

మూ. ప్రతిపూజ్య యథాన్యాయం రావణం తే మహారథాః, 

తస్టుః ప్రొష్టాలయః సర్వే భర్తు ర్విజయకాజ్ క్రీణః. రి 

ప్ర. అ. మహారథాః=మహారథులైన, సర్వ=సమస్త మైన, తే=ఆ రాక్షసులు, 

యథాన్యాయమ్=న్యాయానుసారముగా, రావణమ్=రావణుని, (పతిపూజ్య=పూ 

జించి, (పాజ్ఞలయఃాకట్టబడన దోసిళ్ళు కలవారై, భర్తుః౭ప్రభువుయొక్క, 

విజయకాజ్క్రిణ=విజయమును కోరుచున్నవారై, తస్టుఃానిలచిరి. 

తా. మహారథులైన ఆ రాక్షసులందరూ న్యాయానుసారము రావణుని 

పూజించి, ప్రభువునకు విజయమును కోరుచు, దోసిళ్ళు కట్టి నిలచిరి. 8 

మూ. తతోవాచ ప్రహస్యెతాన్ రావణః కోధమూర్చితః, 

మహోదరమహాపార్శా ; విరూపాక్షం చ రాక్షసమ్. 9 

శో ప. అ. తతణాఅటుపిముట, రావణః=రావణుడు, |కోధమూరితః= 8 గ్ర 6 ౪ 
కోపముతో నిండినవాడ్డై ప్రహస్యానవ్వి, ఏతాన్ =ఈ రాక్షసులను గూర్చి, 

రు యట 

మహోదరమహాపార్శా $ామహోదరమహాపార్చు ;లను గూర్చి, రాక్షసమ్=రాక్షసు 

డైన, విరూపాక్షంచ=విరూపొక్షుళ్లీ గూర్చి, ఉవాచాపలికెను. 

తా. పిమ్మట (కోధముతో నిండిన రావణుడు నవ్వుచు ఆ రాక్షసులతోను, 

మహోదరమహాపార్శ గవిరూపాక్షులతోను. ఇట్లు పలికెను. 

వెనుక మరణించిన _మహోదరమహాపార్చు లు రావణుని సోదరులు. 

వీరిద్దరూ మంత్రులు అని వ్యాఖ్యాతలు, వ్రాసినారు. 9 

మూ. అద్య బాజ్టైర్ధనుర్ము క్తెర్యుగాన్తాదిత్యసంనిభైః 

రాఘవం లక్ష్మణం చైవ నేష్యామి యమసాదనమ్. 10 

ప్ర. అ. అద్య=నేడు, ధనుర్ముక్తైాధనస్సునుండి విడువబడిన, యుగా 

నాదిత్యసంనిభైణా ప్రళయ కాలసూర్యునితో సమానమైన, బాణైణాబాణములచేత, 

రాఘవమ్=రాముళ్లి, లక్ష్మణం చైవైలక్ట ఇణుల్లీ, యముసాదనమ్=యమలోకమును, 
£3 టి య ల a] 

నేష్యామి=పం పెదను. 

తా. నేడు ధనస్సునుండి విడచిన, పళయకాలసూర్యునితో సమానములైన 

బాణాలతో రామలక్ష్మణులను యమలోకమునకు పంపెదను. 10 

మూ.' ఖరస్య కుమృకర్ణస్య ప్రహస్తేన్ల్రజితోస్తథా, 

కరిష్యామి ప్రతీకారమద్య శత్రువధాదహమ్. కే 
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(ప. అ. అద్య=ఇప్పుడు, శత్రువధాత్ =శృత్రువులను చంపుటవలన, 
అహమ్=నేను, ఖరస్యాఖరునకు, కుమృకర్ణస్య=కుంభకర్ణునకు, తథా=మరియు, 
ప్రహ స్తేన్దుజితోః=ప్రహస్తునకు ఇందజిత్తుకు, ప్రతీకారమ్= ప్రతి క్రియను, కరి 

ష్యామి=చేయగలను. 

తా. ఇప్పుడు శత్రువులను చంపి నేను ఖరుడు, కుంభకర్ణుడు, ప్రహస్తుడు, 
ఇంద్రజిత్తు చంపబడినందుకు ప్రతిక్రియ చేసెదను. [| 

మూ. నైవాన్తరిక్షం న దిశో న చ ద్యొర్నాపి సాగరా, 
ప్రకాశత్వం గమిష్యన్తి మద్బాణజలదావృతాః, 12 

(ప్ర అ. మద్బాణజలదావృతాః=నా బాణము లనే మేఘములచేత కప్పుబ 

డిన, అన్తరిక్షమ్=ఆకాశము, ప్రకాశత్వమ్=స్పష్టత్వమును, న (గమిష్యతి)=పొందదు. 
దిశఃాదిక్కులు, న=పొందవు, ద్యాః౭ఆకాశము పైనున్న లోకము, న=పొందదు, 

సాగరాః అపి=సముద్రములు కూడ, న గమిష్యన్తి=పొందవు. 

తా. నా బాణము లనే మేఘములు కప్పివేయుటచేత ఆకాశము కాని, 
దిక్కులు కాని, ద్యులోకము కాని, సాగరములు గాని స్పష్టముగా కనిపించవు. 12 

మూ. అద్య వానరముఖ్యానాం తాని యూథాని భాగశః, 

ధనుషా శరజాలేన వధిష్యామి పతత్రిణా. 13 

ప్ర. అ. అద్య=ఇప్పుడు, ధనుషా=ధనస్సుచేతను, పతత్తి)ణా=రెక్కలు గల, 
శరజాలేనాబాణసముదాయముచేతను, వానరముఖ్యానామ్=వానరులలో ప్రధానులైన 
వారియొక్క, యూథాని=గుంపులను, భాగశః= వేరువేరుగా, వధిష్యామి=చంపగలను. 

తా. ఇప్పుడు ధనస్సుచేత, రెక్కలు గల బాణములచేత వేరువేరుగా 
ఉన్న వానరనాయకుల గుంపులను చంపివేసెదను. 13 

మూ. అద్య వానరసైన్యాని రథేన పవనౌజసా, 
ధనుఃసముద్రాదుద్భూతైర్మథిష్యామి శరోర్మిభిః. 14 

ప్ర. అ. పవనౌజసా=వాయువువంటి తేజస్సు గల (వేగము గల), రథేన= 
రథముచేత, ధనుఃసముద్రాత్ =ధనస్సు అనే సముద్రమునుండి, ఉద్ఫూతైః=పుట్టిన, 
శరోర్మిభి=బాణము లనే తరంగములచేత, వానర సైన్యాని=వానర సైన్యములను, 
మధథిష్యామి-మధించెదను. 

తా. వాయువేగము గల రథము నెక్కి, ధనస్సు అనే సముద్రమునుండి 
పుట్టిన బాణతరంగాలచేత ఈనాడు వానర సైన్యములను నకింపచేసొదను. 14 
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మూ. వ్యాకోశపద్మవక్తాణి పద్మ శకేసరవర్చసామ్, 
అద్య యూధథతటాకాని గజవత్స్రమథామ్య హమ్. 15 

ప్ర. అ. అద్యైనేడు, వ్యాకోశపద్మవక్సాణి=వికసించిన పద్మముల 
వరటి ముఖములు గల, పద్మ కేసరవర్చసామ్=పద్మ కేసరములవంటి కాంతి గల 
వానరులయొక్క, యూథతటాకాని=గుంపు లనే చెరువులను,  అహమ్=నేము, 

గజవత్ =ఏనుగు వలె, ప్రమథామి=మథించివేసెదను. 

తా. ఇప్పుడు పద్మముల కీంజల్కముల వంటి కాంతి గల వానరులయొక్క 

వికసించిన పద్మముల వంటి ముఖములు గల, గుంపు లనే చెరువులను చేను 

ఏనుగువలె కలిచివేసెదను. 15 

మూ. సశరైరద్య వదనైః సంఖ్యే వానరయూథపాః, 
మణ్ణయిష్యన్తి వసుధాం సనాలైరివ పజ్బుజైః. 16 

ప్ర. అ. అద్యానేడు, సంఫ్యేయుద్ధమునందు, వానరయూథపాః= 
వానరనాయకులు, సశరణబాణములతో కూడిన, _వదనైణాముఖములచేత, 

సనాలైః=కాడలతో కూడిన, పజ్కజైరివాపద్మముల చేతవలె, వసుధామ్=భూమిని, 

మణ్జయిష్యన్తి-అలంకరించగలరు. 

తా. నేడు యుద్ధములో వానరసేనానాయకులు బాణములతో కూడిన 

ముఖాలను, కాడలతో ఉన్న పద్మాలను వలె పరచి భూమిని అలంకరించగలరు. 

మూ. అద్య యూథప్రచణ్జానాం హరీణాం ద్రుమయోధివామ్, 

ముక్తేనైకేషుణా యుద్దే భేత్స్యామి చ శతం శతమ్. 17 

ప్ర అ. అద్య=నేడు, యుద్దేడయుద్ధమునందు, ముక్తేనావిడవబడిన, ఏకే 

షుణా=ఒక బాణముచేత, యూథప్రచణ్హానామ్ =గుంపులతో చాల తీవ్రముగా ఉన్న; 

ద్రుమయోధినామ్=వృక్షములతో యుద్దము చేయు, హరీణామ్=వానరులయొక్క, 

శతం శతమ్=వందే సిమందిని, భేత్స్యామి=భేదించెదను. 

తా. నేడు యుద్రమునందు ఒక్కొక్క బాణముతో, గుంపులతో 

తీవముగా ఉన్న, వృక్షాలతో యుద్ధము చేయు వానరులను వందేసి మందిని 

(బద్దలుకొ బ్టదను. 17 

మూ. హతో భ్రాతా చ యేషాం వై యేషాం చ తనయో హతః 

వధేనాద్య రిపో స్తేషాం కరోమ్యశ్రుప్రమార్హనమ్. 18 

ప్ర. అ. అద్య=నేడు, రిపోణాశ్చతువుయొక్క, వదేన=వధచేత, యేషాం= 

ఎవరియొక్క, (భాతా=సోదరుడు, హతః=చంపబడినాడో, యేషామ్=ఎవరియొక్క, 
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తనయః=కుమారుడు, హతః=చంపబడినాడో, తేషామ్=వాళ్లయొక , అశుప్రమా 
ర్రనమ్ కన్నీళ్లు తుడుచుటను, కరోమి=చేసెదను. 

తా. నేడు శత్రువును చంపి, సోదరులను కుమారులను కోల్పోయిన 
రాకసుల కన్నీళ్లు తుడిచెదను. 18 ల్ ఛు 

మూ. అద్య మద్చాణనిర్భిన్నెః ప్రస్తీర్ణెగ్ణతచేతనైః, 
కరోమి వానరైర్యుద్దే యత్నావేక ్ రతలాం మహీమ్. 19 యు ఇ aA 

ప్ర. అ. అద్య=నేడు, యుద్ధాయుద్దమునందు, మద్చాణనిర్భిన్నః=నా 

బాణములచేత (బద్దలుకొట్టబడిన, గతచేతనైః=పోయిన (ప్రాణములు గల, ప్రస్తీర్ణె 
పరచబడిన, వానరైః౭వానరులతో, మ హీమ్=-భూమిని, యత్నా వేక్ష క తలామ్= పయ 
త్నముచేత చూడదగిన పెభాగము గలదానినిగా, కరోమి=చేయుచున్నాను. 

తా. నేడు యుద్ధములో వానరులను నా బాణములచేత చీల్చివేసి, 
చంపి, వారి దేహములను పరచుటచేత భూమి "పై భాగము కనబడకుండ 
చేసెదను. 19 

మూ. అద్య కాకాశ్చ గృధ్రాశు యే చ మాంసాశినో౬పరే, 
_సర్వాంస్తాంస్తర్పయిష్యామి శత్రుమాం సైః శరాహతైః. 20 

ప్ర. అ. అద్య=నేడు, కాకాశ్చాకాకులు, గృధ్రాశ్చ=గ్రద్రలూ, మాంసా 
శినః=మాంసమును తిను, యే=ఏ, అపరే=ఇతర ప్రాణులు, గలవో, తాన్=వాటిని, 
సర్వాన్ =అన్నింటినీ, శరాహతైః=బాణములచేత చంపబడిన, శత్రుమాం సైః=శత్రువుల 
మాంసములచేత, భర్పయిష్యామి=తృ ప్రిపొందించెదను. 

తా. నా బాణములచేత చంపబడిన శత్రువుల మాంసములచేత ఈనాడు . 
కాకులకు, (గద్దలకు, మాంసమును తిను ఇతర జంతువులకు తృప్తి కలిగించెదను. 

మూ. కల్పతాం మే రథః శీఘ్టుం క్రీపమానీయతాం ధనుః, 
అనుప్రయాన్తు మాం యుద్దే యే౭_త్ర శిష్టా నిశాచరాః 21 
ఉల 

ప్ర అ. మే=నాయొక్క,  రథణారథము, శీ ఘమ్=శీ ఘ్రముగా, కల్చ్య 
తామ్=ఏర్పరుపబడుగాక. ధనుఃధనస్సు, క్షిపమ్=శీఘ్రముగా, ఆనీయతామ్=తీ 
సుకొనిరాబడుగాక, అ(త్రాఇక్కడ, శిష్టాః=మిగిలిన, యే=ఏ, నిశాచరాఃారాక్షసులు 
గలరో వారు, _యుద్ధాయుద్రమున, మామ్ =నన్ను, అనుప్రయాన్తు=అనుసరించి 
వెళ్లెదరు గాక, 

తా. శీ ఘముగా నా రథము ఏర్పాటు చేయుడు. వెంటవే నా ధనస్సు 
తీసికొని రండు. మిగిలిన రాక్షసు లందరూ నాతో యుద్దానికి బయలుదేరుడు. 
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మూ. తస్య తద్వచనం శ్రుత్వా మహాపార్న్శ్యో౬ బ్రవీద్వచః, 

బలాధ్యక్షాన్ ఫ్రలొంస్తత్ర బలం సంత్వర్యతామితి, 22 

ప్ర. అ. తస్యరావణునియొక్క, తత్ వచనమ్=ఆ వాక్యమును, 

(శుత్వాచవిని, మహాపార్శ $౯ామహాపొర్చు ఎడు, తతాఅక్కడ, స్థితాన్= =ఉన్న, 

బలాధ్యక్షాన్ = సనాధ్యక్షులను గూర్చి, బలమ్=ే బన, సంత్వర్యతామ్ తి= తొందర 

చేయబడుగాక అని, వచః=వచనమును, అ(బవీత్ =పలి కెను. 

తా. రావణుని మాటలు విని మహాపార్ఫు్వుడు అక్కడ ఉన్న సేనా 

నాయకులతో- “సై సైన్యమును శీఘ్రముగా సిద్ధముచేయుడు” అని పలికెను. 22 

మూ. _ బలాధ్యక్షాస్తు సంరబ్లా రాక్షసాంస్తాన్ గృహే గృహే, 
లు య యి 

చోదయన్తః పరియయుర్లజ్కాం లఘుపరా[క్రమాః. 23 

ప్ర అ. లఘుపరాక్రమాః=శీఘ్రమైన పరాక్రమము గల, బలాధ్యక్షాస్తు=ే నొ 

నాయకులైతే, సంరబ్దాః౭తొందరపడుచున్నవారై, గృహే గృ హే=ప్రతిగగహమునందు, 

తాన్=ఆ, రాక్షసాన్=రాక్షసులను, చోదయన్నః= వ పేరేపించుచు, లజ్బామ్=లంకను, 

పరియయుః= చుట్టి వెళ్లిరి (సంచరించిరి గ 

తా. శీఘ్రపరాక్రమవంతులైన సేనానాయకులు తొందరపడుచు, ప్రతి 
ఇంటికీ వెళి రాకసులను యుదానికి చేరే పించుచు లంకాపట్టణ మంత్లొ 

తిరిగి. న - . 

మూ. తతో ముహూర్తాన్నిప్పేతూ రాక్షసా భిమదర్శనాః, 

నదనో భీమవదనా నానాప్రహరణైర్భుజైః. 24 

అ సిభిః పట్ట శః శూ లైర్గదాభిర్ము సలైర్లలెః, 

శక్తి భి ప్తీక్షణధారాభిర్మ హద్భి: కూటముద్గరైః. 25 

యప్టిభిర్వివి ధైశ్ళ కైర్నిశిలైళ్చ పరశ్వధైం, 
భిన్లిపాలైః శత ఘ్నభిర న్యెశ్చాసి వరాయుధైః, 26 

ప్ర అ. తతః=అటు పిమ్మట, భీమదర్శనాః=భయంకర మైన దర్శనము 

గల, భీమవదనాః=భయంకరమైన ముఖములు గల, రాక్షసాః=రాక్షసులు, నదన్తఃా 

: ధ్వనిచేయుచు, అ సిభిఃాఖడ్గములతోను, పట్టిశె=పట్టిశములతోను, శూలైః=శూల 

ములతోను, గదాభిః= =గదలతోను, ముసలైః= ముసలములతోను, హలైఃజ=నాగళ్లతోను, 

శీక్షధారాభిః=వాడియైన అంచులు గల, శక్తి భిః=శక్తులతోను, మహద్భిణా పెద్ద 

వెన, కూటముద్ల రైః=కూటములతోను, ముద్గరములతోను, యపష్టీభికట్టిలతోను, : 

'వివిైః=అనేకవిధములైన, చ(ైః= చక్రములతోను, నిశితైజావాడియైన, పరశ్వధైః= ' 

గండ్రగొడ్డళ్లతోను, భిన్దిపాలైః=భిందిపాలములతోను, 'శతఘ్నీభిాశతఘ్నులతోను, 
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అస్యాఃఇతరములైన, వరాయురైః₹శేష్ణములైన ఆయుధములతోను, నానాప్ర 
హర్ళైై=అనేక విధములైన ఆయుధములతోను కూడిన, భుజైః=భుజములతో, 

ముహూర్తాత్ =ముహూర్తకాలములో, నిప్పేతుఃఃబయలుదేరిరి. 

తా. పిమ్మట చూచుటకు భయంకరులుగా ఉన్న, భయంకరములైన 

ముఖములు గల రాక్షసులు, గర్జించుచు, కత్తులు, పట్టశములు, శూలములు, 

గదలు, ముసలములు, నాగళ్లు, వాడియైన అంచులు గల శక్తులు, పెద్ద 

కూటములు, ముధ్గరములు, కట్టలు, అనేక విధములైన చక్రములు, వొడియైన 

గండ్రగొడ్డళ్ళు, భిందిపాలములు, శతఘ్నులు, మొదలైన అనేక విధములైన 

శ్రేష్టములైన ఆయుధములు హస్తములతో ధరించి ముహూర్తకాలములో 
బయలుదేరిరి. 24-26 

మూ. అధథానయద్ బలాధ్యక్షః సత్వరో రావణాజ్ఞయా, 

ఆరురోహ తదా భీమో దీప్యమానం స్వతేజసా, 

దుతం సూతసమాయుకం యుకాషతురగం రథమ్. 27 
(& వావి శావిర్ర్ర 

ప్ర అం అథ=అటు పిమ్మట, బలాధ్యక్షః= సేనానాయకుడు, రావణా 

జ్ఞయా=రావణుని ఆజ్ఞచేత, సత్వరః=తొందరతో కూడినవాడై, ద్రుతమ్=శీ ఘముగా 

నడుచునది, సూతసమాయుక్తమ్ =సారథితో కూడినది, యుక్తాష్టతురగమ్ =కట్టబడిన 

ఎనిమిది గుజ్జములు గలది అయిన, రథమ్=రథమును, ఆనయత్ =తీ సికొనివచ్చెను. 

తదా=అప్పుడు, భీమః=భయంకరుడైన రావణుడు, స్వతేజసా=తన తేజస్సు చేత, 
దీష్యమానమ్=ప్రకాశించుచున్న ఆ రథమును, ఆరురోహ=ఎక్కెను. 

తా. పిమ్మట సేనానాయకుడు తొందరపడుచు రావణాజ్ఞ (ప్రకారము 

సారథితో కూడిన ఎనిమిది గుజ్జములు కట్టిన, శీఘ్రముగా నడచు రథమును 

తెచ్చెను. అప్పుడు భయంకరుడైన రావణుడు తన తేజస్సుతో ప్రకాశించుచున్న 

ఆ రథమును ఎక్కెను. 27 

మూ. తతః ప్రయాతః సహసా రాక్ష సైర్బహుభిర్వ తః, 28 

రావణః సత్త పగామ్బీర్యాద్దారయన్నివ మేదినీమ్. 

ప్ర. అ. తతణాలఅటు పిమ్మట, రావణఃరావణుడు, బహుభిః=అనేకులైన, 

రాక్ష సైఃరాక్షసులతో, వృతఃకూడినవాడైై సత్త గామ్బీర్యాత్ =బలాధిక్యమువలన, 
ల 

మేదినీమ్=భూమిని, దారయన్నివాచీల్చుచున్నవాడు వలె, సహసా=శీఘముగా, 
ప్రయాతః=బయలుదేరినాడు. 

తా. పిమ్మట రావణుడు చాలమంది రాక్షసులతో కూడి బలాధిక్యముచేత 

భూమిని చీల్చివేయుచున్నాడా _ అన్నట్లు వెంటనే బయలుదేరెను. - 28 
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మూ. తతశ్చాసీన్మహానాదస్తూర్యాణాం చ తతస్తతః, 29 
మృదజ్గైః పటహైః శజ్జెః కలహైః సహ రక్షసామ్, 

ప్ర. అ. తతః=అటు పిమ్మట, మృదజ్ గ్రైజమృదంగములతోను, పట ప్లాఃా 

పటహములతోను, శజ్ఞెః==శంఖములతోను, రక్షసామ్=రాక్షసులయొక్క, కల ప్టాః 

సహ=కలహములతోను కూడ, తతస్తతః=అక్కడక్కడినుండి, తూర్యాణామ్=తూర్య 
ములయొక్క, మహాన్ =గొప్పు, నాదణాధ్వఫి, ఆసీత్ =ఆయెను. 

తా. పిమ్మట మృదంగ-పటహ-శంఖధ్వనులతోను, రాక్షసుల కల 
కలములతోను కలిసిన గొప్ప వాద్యధ్వని ఆ యా ప్రాంతములనుండి 

బయలుదేరెను. 29 

మూ. ఆగతో రక్షసాం రాజా ఛత్రచామరసంయుతః, 30 

పీతాపహారీ దుర్వ తో బహ్మఘ్మో దేవకల్ణకః. 

యోద్దుం రఘువరేణేతి శుశువే కలహధ్యనిః. 31 

ప్ర అ. “ధృ త్రదామరసంయుతకా ఛ త్రదామరములతో కూడినవాడు, సీతా 

మ హారీ=సీతను అపహరించినవాడు, దుర్వ ఎత్త చెడ్డనడవడిక కలవాడు, బహ్మ ఘః 

బ్రాహ్మణులను చంపినవాడు, దేవకళ్ణుకః=దేవతలకు శత్రువు అయిన, రాక్షసానాం 
రాజా=రాక్షసరాజు, రఘువరేణ=రామునితో, యోద్దుమ్= యుద్ధముచేయుటకు, + 
ఆగతః=వచ్చివాడు, ఇతి=లని, కలహధ్యనిః=కోలాహలధ్యని, శుశ్రువే= =వినబడెను. = 

తా. సీతను అపహరించినవాడు, చెడ్డ చరిత కలనాడు, బ్రాహ్మణులను 

చంపినవాడు, దేవతల శత్రువూ అయిన రావణుడు, ఛత్రచామరములు ధరించి 
రామునితో యుద్దముచేయుటకు వచ్చినాడు అని కోలాహలధ్వని వినబడెను. 

మూ. తేన నాదేన మహతా పృథివీ సమకమృత, 

తం శబ్దం సహసా శ్రుత్వా వానరా దుద్రువుర్భయాత్ 32 

ప్ర. అ. మహతా=గొప్పదైన, తేన నాదేన=ఆ ధ్వనిచేత, పృథివీ=భూమి, 

సమకమ్పత=కంపించెను. వానరాః=వానరులు, తం శబ్దమ్-ఆ శబ్దమును, 

సహసా=హటాత్తుగా, [శ్రుత్వా౭విని, భయాత్ =భయమువలన, దుద్రువుఃపారిపో 
యిరి. 

తొ. ఆ పెద్ద ధ్వనికి భూమి కదిరిపోయెను. వానరులు హటాత్తుగా 

ఆ శబ్దము వినగానే భయపడి పారిపోయిరి. 32 

మూ. రావణస్తు మహాబాహుః సచివైః పరివారితః, 

ఆజగామ మహాతేజా జయాయ విజయం ప్రతి. 33. 
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ప్ర, అ. మహాబాహుకాగొప్పు బాహువులు గల, మహాతేజాః=గొప్పు లేజస్సు 

గల, _రావణస్తు=రావణుడైతే, సచివైణామంత్రులతో, పరివారితః=కూడినవాడై, 

విజయం ప్రతావిజయమును గూర్చి, జయాయాజయమునకు (యుద్ధరంగము 

_ నకు), ఆజగామైవచ్చెను. 

తా. గొప్ప బాహువులు గల, మహాతేజఃశాలియైన రావణుడు, మంత్రు 

లతో కూడినవాడై విజయమును ఉద్దేశించి, జయమునకు (జయస్థానమైన 
యుద్దమునకు) వచ్చెను. 33 

మూ. రావణేనాభ్యనుజ్ఞాతౌ మహాపార్శ సమహోదరౌ, 

విరూపాక్షశ్ళ దురరో రథానారురుహుస్తదా. రిక 
యి యం 

ప్ర. అ. రావణేన=రావణునిచేత, అభ్యనుజ్ఞాతౌ=అనుజ్ఞ ఇవ్వబడిన, మహా 

పార్శమహోదరౌ=మహాపార్శమహోదరులు, _దుర్హర్హణాఎదిరింప శక్యముకాని, 
విరూపాక్షశ్చ=విరూపాక్సుడు, తదా=అప్పుడు, రథాన్ =రథములను, ఆరురుహుః= . 

ఎక్కిరి. 

తా. అప్పుడు రావణుని అనుజ్ఞచేత మహాపార్శ ;మహోదరులు, ఎదిరింప 

శక్యముకాని విరూపాక్షుడు రథములను ఎక్కిరి. 34 

మూ. తేతు హృష్టా వినర్హన్తో భిన్లన్త ఇవ మెదినీమ్, 
నాదం ఘోరం విముషానో నిర్యయుర్హయకాజ్ క్రి ణః. 35 

శల ప్ర అ. తే=ఆ రాక్షసులు, హృష్టా=సంతో షించినవారై, వినర్హన్తణాఅ 

రచుచున్నవారై, మేదినీమ్=భూమిని, భిన్లన్సః ఇవాబ్రద్రలుకొట్టుచున్నవారి వలె, 

ఘోరమ్=-భయంకర మైన, నాదమాధ్వనిని, . విముఖ్బన్తఃావిడుచుచు, జయకాజ్ 

క్రీిణ=జయమును కోరుచున్నవారై, నిర్యయుః=బయలుదేరిరి. 

తా. ఆ రాక్షసులు ఉత్సాహముతో ధ్వని చేయుచు, భూమిని 

(బద్దలుకొట్టుచున్నారా అన్నట్లు భయంకరముగా అరచుచు, జయాభిలాషతో 

బయలుదేరిరి. 35 

మూ. తతో యుదాయ తేజస్వీ రక్షోగణబలైర్వ ఎకి 
స లు యూ 

నిర్యయావుద్యతధనుః కాలాన్తకయమోపమః. 36 

ప్ర. అ. తతః=లఅటు పిమ్మట, తేజ స్వీ=తేజణశాలి, రక్షోగణబలైఃరాక్షసగ 

ణముల 'సైన్యములతో కూడినవాడు, 'కాలానకయ మోపమఃాప్రలయకాలమునందు 
జగత్తును నశింప చేయు యమునితో సమానుడు అయిన రావణుడు, ఉద్యతధనుఃాఎ 

త్రబడిన ధనస్సు కలవాడై, యుద్దాయాయుద్ధముకొరకు, నిర్యయౌ=బయలుదేరెను. 
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తా. అప్పుడు లేజఃశారి (పలయకాలమునందలి యమునితో సమానుడు 

అయిన రావణుడు రాక్షస సైన్యములతో కూడి, ధనస్సును సిద్దముగా ఉంచుకొని 
"బయలుదేరెను. 36 

మూ. తతః ప్రజవితాశ్వేన రథేన స మహారథః, 

ద్యారేణ నిర్వయౌ తేన యత్ర తౌ రామలక్ష్మణా. 37 

ప్ర. అ. తతః=అటు పిమ్మట, మహారథణామహారథుడైన, సః=ఆ రావణుడు, 

ప్రజవితా శ్వేన= వేగము కలవిగా చేయబడిన గుజ్జములు గల, రథేనారథముచేత, 
తౌ=ఆ, రామలక్ష్మణౌ=రామలక్ష్మణులు, యత్ర=ఎక్కడ ఉన్నారో, తేన=ఆ;, 

ద ల 

ద్వారణాద్వారముచెత, నిర్యయౌ =బయల్వెడలెను. 

తా. పిమ్మట మహారథుడైన ఆ రావణుడు రథమునెక్కి తొందరగా 
గుజ్జములు తోలించి, రామలక్ష్మణు ఉన్న ద్యారమునుండి బయలుదేరెను. 37 

థో 

మూ. తతో నష్ట్రప్రభః సూర్యో దిశశ్చ తిమిరావృతాః, 

ద్విజాశ్చ నేదుర్హోరాశ్చ సంచచాల చ మేదినీ. 38 . 

ప్ర అ. తతః=అటు పిమ్మట, సూర్యః=సూర్యుడు, నష్టప్రభః=నష్షమైన 

కాంతి కలవాడైనాడు. దిశశ్చ=దిక్కులు కూడ, తిమిరావృతాః=వీకటిచేత కప్పబడినవి, 

_ఘోరాణాభయంకరములైన, ద్విజాశ్చాపక్టులు, నేదుః౭అరచినవి, మేదినీ చాభూమి 
కూడ, సంచచాల=చలించెను. 

తా, అప్పుడు సూర్యుని కాంతి తగ్గను. దిక్కులు చీకటిచేత 

అవరించబడెిను. భయంకరములైన పక్షులు అరచెను. భూమి అదిరిను. 38 

మూ. వవర్ష రుధిరం దేవశ్చస్థలుశ్చ తురంగమాః, 

ధ్వజాగగే న్యపతర్గ ఎధో వినేదుశ్చాశివాః శివాః. 39 

ప్ర. అ. దేవఃపర్దన్యుడు (మేఘము), రుధిరమ్=రక్రమును, వవర్షావ 
రించెను. తురంగమాః=గుజ్జములు, చస్టలుశ్చ=తొటుబడినవి. ధ్వజా (గే=ధ్వజము 
అ (హా ఖు 

చివర, గృధ్రజాగ్రద్ద, న్యపతత్ =వాలెను, అశివాః౭అమంగళకరమైన, శివాశ్చా=నక్కలు 

కూడ, వినేదుః=అరచినవి. 

తా. మేఘము రక్తమును కురిసెను. గుజ్జములు తొటుపడినవి. 

ధ్వజము చివర (గద్ద వ్రాలెను. అమంగళకరములైన నక్కలు కూసినవి. 39 

మూ. నయనం చాస్ఫురద్వామం వొమో బాహురకమ్సత, 

5 భె © / వివర్ణవదనశ్చా ఎ త్కించిదభశ్యత స్వనః, 40 

ప్ర. అ. వామమ్=ఎడమదైన, నయనం చానేత్రము, అస్ఫురత్ =అదిరెను. 
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_వామణాఎడమదైను బాహుణాబాహువ, అకమ్పత=కదలెను, వివర్ణవదనః చారంగు 
మారిన ముఖము కలవాడుగా కూడ, ఆసీత్=ఆయెను, కించిత్ =కొంచెము, 

 స్వనణాధ్యని, అ భ్రశ్యత=తగ్గిపోయెను. 

తా. ఆతని ఎడమ కన్ను అదిరెను. ఎడము చెయ్యి కదలెను. ముఖము 

పొలిపోయెను. కంఠస్వరము కొంచెము తగ్గెను. 40 

మూ. తతో నిష్పతతో యుద్దే దశగీవస్య రక్షసః, 

రణే నిధనశం సీని రూపాణ్యేతాని జజ్జిరే. 41 

ప్ర. అ. తతణాఅటుపిమ్మట, రక్షసణారాక్షసుడైన, దశ గీవస్య-రావణుడు, 
యొద్దే= =యుద్ధమునందు, నిష్పతతః= =బయలుదేరి "వచ్చుచుండగా, రణే= =యుద్ధము 
నందు నిధనశం సీని= మరణమును సూచించు, ఏతాని=ఈ, రూపాణి=రూపములు, 

జజ్జిరే=పుట్టినవి. 

తా. రావణుడు యుద్దానికై బయలుదేరి వెళ్ళుచున్న సమయమునందు 
"ఆతనికి యుద్దమునందు వినాశమును సూచించు ఈ శకునములు కనబడెను. 

మూ. _ అన్తరిక్రాత్స్పపాతోల్కా నిర్దాతసమనిఃస్వనా, 
లు. ఇ 

వినేదురశివా గృధా వాయ సైరభిమిశ్రితాః. 42 

(ప్ర. అ. అన్సరిక్షాత్ = ఆకాశమునుండి, నిర్దాతసమనిఃస్వనా=పిడుగుతో 

సమానమైన ధ్వని గల, ఉల్కా=ఉల్క, పపాత=పడెను. వాయ సై౯ాకాకులతో, 

అభిమి శ్రితాణాకలి సిన, అశివాః=అమంగళకర మైన, గృధ్రాఃగ్రద్రలు; 'వినేదుణధ్వని 

చేసినవి. 

తా. ఆకాశమునుండి పిడుగు వంటి ధ్వని గల ఉల్క పడెను. 

అమంగళకరములైన (గద్దలు కాకులతో కలిసి అరచినవి. ' 42 

మూ. ఏతానచినయన్ ఘోరానుత్సాతాన్ సమవస్థ్రితాన్, 

నిర్యయౌ రావణో 'మోహాద్వధార్థం కాలచోదితః. 43 

ప్రై. అ. రావణఃరావణుడు, కాలచోదితః=కాలముచేత చురేపిం 

పబడినవాడై, ఘోరాన్ =భయంకరములైన, సమవస్థితాన్ = =వచ్చిన, _ ఏతాన్=ఆ, 

ఉత్పాతాన్= =దుఃశకునములను, అచినయన్= =లెక్కచేయనివాడై, మోహాత్ =అజ్ఞాన 

మువలన, వదార్థమ్=వధకొరకు, నిర్యయౌ=బయలుదే రెను. 

తా. రావణుడు కనబడుచున్న ఆ అపశకునములను  మోహముచేత 

లెక్కచేయక, కాలముచేత (పేరితుడై చావుకొరకే బయలుదేరి వెళ్లెను. 43 
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మూ, తేషాం తు రథఘోషేణ రాక్షసానాం మహాత్మనామ్, 

వానరాణామ పి చమూర్యుద్దాయైవాభ్యవర్తత. 44 

ప్ర. అ. మహాత్మ నామ=౭మపహాత్ము లైన, తేషాం రాక్షసానామ్=ఆ రాక్షసు 

_ లయొక్క, రథఘో షే =రథధ్వనిచేత, వానరాణామ్=వానరులయొక్క,  చమూః 

అపీి=సేన కూడ, యుద్దాయైవాయుద్దముకొరకు, అభ్యవర్తత= సిద్దమాయెను. 

తా. మహాత్ములైన ఆ రాక్షసుల రథధ్వని వినగానే ఆ సేన కూడ 
యుద్దానికే సంనద్దమాయెను. 44 

మూ. తేషాం తు తుములం యుద్దం బభూవ కపిరక్షసామ్, 

అన్యోన్యమాహ్యయానానాం క్రుద్దానాం జయమిచ్చతామ్. 45 

ప్ర. అ. అన్యోన్యమ్=పరస్పరము, ఆహ్యయానానామ్=పిలుచుచున్న, క్రుద్దా 

నామ్=కో పించిన, జయమ్=జయమును, ఇచ్చతామ్=కోరుచున్న, తేషామ్=ఆ, 

కపిరక్షసామ్-వానరులకు రాక్షసులకు, తుములమ్=వ్యాకుల మైన, యుద్దమ్=యు 

ద్దము, బభూవ=ఆయెను. 

తా. కోపముతో ఒకరి నొకరు పిలుచుకొనుచున్న, జయాభిలాషులైన 
ఆ వానరరాక్షసుల మధ్య తుములమైన యుద్దము జరిగెను. 45 

మూ. తతః క్రుద్దో దశగ్రీవః శరైః కాష్బానభూషణైః, 
వానరాణామనీకేషు చకార కదనం మహత్. 46 

ప్ర. అ. తతః=అటు పిమ్మట, క్రుద్దః=కో పించిన, దశగ్రీవఃారావణుడు, 

కాళ్సునభూషణైః౭బంగారు అలంకారములు గల, శరైబాణములచేత, వానరాణామ్= 

వానరులయొక్క, అనీకేషు= సేనలయందు, మహత్ =గొప్ప, కదనమ్=యుద్దమును 

(సంహారమును), చకార=చేసెను. 

తా. పిమ్మట కోపించిన రావణుడు బంగారు అలంకారములు గల 

బాణాలను ప్రయోగించి, వానరసైన్యముల _ అత్యధికమైన హింస చేసెను. 46 

మూ. నికృత్తశిరసః శకేచిద్రావణేన వలీముఖాః, 
౯” : క 47 శేచిద్విచ్చిన్నహృదయాః శేచిచ్ళోత్రవివర్ణితాః. 

ప్ర. అ. శకేచిశ్=కొందరు, వలీముఖాః=వానరులు, రావణేన=రావణు 

నిచేత, నికృత్తశిరసః=ఛేదించబడిన శిరస్సులు కలవారు. కేచిత్ =కొందరు, 

విభినహృదయాః=భేదింపబడిన హృదయములు గలవారు. _ కేచిత్ =కొందరు, 

శోత్రవివర్షితాః=చెవులతో శూన్యులు. 

తా. రావణుడు బాణములచేత కొందరి శిరస్సులు చేదించెను. కొందరి 
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హృదయములు బద్దలుకొట్టను. కొందరి చెవులు తెగగొ ట్రైను. 47 

మూ. నిరుచ్చ్వాసా హతాః శేచిత్కేచిత్సార్భ్వేషు దారితాః, 
కేచిద్విభిన్నశిరసః కేచిచ్చక్టుర్వినాకృతాః. 48 
శ ప్ర. అ. శేచిత్=కొందరు, సిరుచ్చా ్ వసాః=ఉచ్చా (సము లేనివారుగా, 

హతాః=చంపబడిరి. కేచిత్ =కొందరు, పార్చే ఏషూపార్శ ఫములయందు, దారితొః= 

చీల్చబడిరి. కేచిత్ =కొందరు, విభిన్నశిరసః= బద్దలుకొట్టబడిన శిరస్సులు గలవారు, 

కేచిత్ =కొందరు, చక్టుర్వినా=న్మేతములు లేకుండా, .కృతాః=చేయబడినారు. 
| తా. ఆ రావణుడు కొందరు వానరులను ఉచ్చా సము లేకుండా 

చం పీవేసెను. కొందరిని పార్వములయందు చీల్చివేసెను. కొందరి శిరస్సులు 

బ్రద్దలు కొట్టెను. కొందరిని నేత్రహీనులను చేసెను. 48 

మూ. దశాననః క్రోధవివృత్తనేతో యతోయతో ౬ భ్యేతి రథేన సంఖ్యే, 
తతస్తతస్తస్య శరప్రవేగం పోఢుం న శేక్తుర్ణరియుథపాస్తే. 49 

ఇత్యారే శ్రీమద్రామాయణే ఆదికావ్యే 

యుదకొణ్తే పవ్చానవతితమః సర్గః, 
(ఇ డ గి 

ప్ర. అ. దశాననః=రావణుడు, కోధవివృత్త నేతః=క్రోధముచేత తిరుగుచున్న 
నేత్రములు కలవాడై, సంభఖ్యయుద్దమునందు, యతః యతః=ఏ యే వైపునకు, 

అభ్యతి=వచ్చు చుండునో, తతస్తతః=ఆ యా వైపులందు, తే=ఆ, హరియూథపాః= 
వానరసేనా నాయకులు, శరప్రవేగమ్=బాణ వేగమును, సోఢుమ్=సహించుటకు, 
న శేకుణాసమర్గులు కాలేదు. 

తా. రావణుడు క్రోధముచేత తిరిగిపోవుచున్న నేత్రములతో యుద్ధములో 
రథముమీద ఏ యే వైపులకు వెళ్ళెనో ఆ యా వైపులందున్న వానరసేనా 
నాయకులు వాని ముందు నిలువజాలక పోయిరి. 49 

“ బూలానొందిని ” అను ఢ్రీమద్రామాయణాం ధవ్యాఖ్యానమునందు 
యుద్దకాండలో తొంబదియైదవ నర్గ నమాస్తము. 



అథ షణ్ణవతితమః సర్గః 

[సుగ్రీవుడు రాక్షన సేనను సంహధించి విరూపాక్టుణ్ణి వధించుట. 

మూ. తథా తైః కృత్తగాతైస్తు దశగ్రీవేణ మార్గణైః 
బభూవ వసుధా తత్ర ప్రక్రీర్ణా హరిభిస్తదా. 1 

ప్ర అ. దశగీవేణ=రావణునిచేత, తథా=ఆ విధముగా, మార్గణైః= 

బాణములచేత, తదా=అపూడు, కృత్తగా(రైఃణఛేదించబడిన అవయవములు గల, 

తే=ఆ, హరిభిః=వానరుల త, తత్ర-అక్కడ, వసుధా=భూమి, (ప్రకీర్ణా=వ్యాప్తము, 

బభూవ=-ఆయెను. 

తా. రావణుడు ఆ విధముగా బాణములచేత అప్పుడు అవయవములు 

చేదించిన ఆ వానరులచేత అక్కడ భూమి కప్పివేయబడెను. 1: 

మూ. రావణస్యాప్రసహ్యం తం శరసంపాతమేకతః, 

న శేకుః సహితుం దీప్తం పతజ్ఞా జ్వలనం యథా, 2 

ప్ర. అ. ఏకతః=ఒక్క, రావణస్య=రావణునియొక్క, అప్రసహ్యమ్=స హింప 

శక్యముకాని, తమ్=ఆ, శరసంపాతమ్=బాణపాతమును, దీప్తమ్ాప్రజలించుచున్న, 

జ్వలనమ్=లగ్నిని, పతజ్ఞాః యథాా=మిడతలు వలె, (ఆ వానరులు), సహితుమ్= 

సహించుటకు, న శేకుఃాసమర్జులు కాలేదు. 

తా. ఆ వానరులు ఒక రావణునినుండి వచ్చుచున్న సహింప శక్యము 

కాని ఆ బాణపాతమును, అగ్నిని మిడతలు వలె, సహింపజాలకపోయిరి. 2 

మూ. తేఒర్షితా నిశితైర్సాణైః క్రోశన్హో విప్రదుద్రువుః, 
పావకార్చిఃసమావిష్టా దహ్యమానా యథా గజాః. 3 

ప్ర. అ. నిశిత్రః=వాడియైన, బాణైణబాణములచేత, అర్రితాః= పీడింపబడిన, 

తే=ఆ వానరులు, పావకార్చిఃసమావిష్టాః=అగ్నిజ్యాలలచేత చుట్టుముట్టబడిన, దహ్య 

మానాః=కాల్చి వేయబడుచున్న, గజాః యథా=ఏనుగులు వలె, |క్రోశన్తః=అరచుచు, 
విప్రదుద్రువుః=పారిపోయిరి. 

తా, వాడియైన బాణాలచేత పీడింపబడుచున్న ఆ వానరులు, అగ్నిజ్యా 

లలచే చుట్టుముట్టి దహింపబడుచున్న ఏనుగులు వలె అరచుచు పారిపోయిరి. 
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మూ. _ ప్లవంగానామనీకాని మహాభ్రాణీవ మారుతః, 

సంయయౌ సమరే తస్మిన్ విధమన్ రావణః శరైః . 4 

ప్ర అ. తస్మిన్ = ఆ, సమరే=యుద్దమునందు, రావణః=రావణుడు, 

శ రై=బాణములచేత, మహా భ్రాణి= =మహామేఘములను, మారుతః ఇవ=వాయువు 

వలె, ప్లవంగమానామ్=వానరులయొక్క, అనీకాని=సైన్యములను, విధమన్=ఎగుర 

గొట్టుచు, సంయయౌ= వెళ్లెను. 

తొ, ఆ యుద్ధమునందు రావణుడు బాణములచేత వానరుల 

సైన్యములను వాయువు మహామేఘములను వలె ఎగురగొట్టుచు వెళ్లెను. 4. 

మూ. కదనం తరసా కృత్వా రాక్ష సన్హో వనౌకసామ్, 

ఆసపాద తతో యుద్దే త్వరితం రాఘవం రణే. 5 

ప్ర. అ. రాక్షసనణారావణుడు, యుద్దే=యుద్ధమునందు, వనౌకసామ్= 
వానరులయొక్క, కదనమీ=సంహారమును, తొరసా=బలముచేత, క ఏత్వా=చే సి, 

. తతణాఅటుపిమ్మట, రణే=యుద్దమునందు, త్వరితమ్=శీఘ్రముగా, రాఘవక్=ర! 
ముళ్ల, ఆససాద=పొందిను. 

తా. రావణుడు యుదమునందు బలముచేత వానరులను సంహరించి 

పిమ్మట రణరంగమునందు శీఘ్రముగా రాముని వైపు వెళ్లెను. 5 

మూ. సుగ్రీవస్తాన్ కపీన్ దృష్ట్వా భగ్నాన్ విద్రావితాన్ రణే, 

గుల్మే సు షణం నిక్తిప్య చే యుద్ద ద్రుతం మనః. 6 

ప్ర అ. సుగ్రీవణాసుగీవుడు, రణే-యుద్దమునందు భగ్నాన్ = =కీడింపబ 

డిన, విద్రావితాన్=పారిపోవునట్టు చేయబడిన, తాన్ కపీన్=ఆ వానరులను, 
దృష్టా =చూచి, సుషేణమ్=సు షేణుల్లి గుల్మ=గుల్మమునందు, నిషాదం చె, 
(దుతమ్=శీఘముగా, మనః= =మనస్సును, యుద్దే=యుద్దమునందు, చడే= =చేెసై 

తా. యుద్దములో పరాజితులై పారిపోవుచున్న ఆ వానరులను చూచి 

సుగ్రీవుడు తానున్న గుష్ముమును (సేనా విభాగమును) రక్షించుటకై సు షేణుళ్లో 
అక్కడ నిలిపి గీఘ్రముగా యుద్ధము చేయుటకు నిర్ణయంచుకొనెను. 6 

మూ. ఆత్మనః సదృశం వీరం సతతం నిక్షిప్య వానరమ్, 

సుగ్రీవో ౬ భిముఖం శత్రుం ప్రతస్టే పాదపాయుధః. 7 

ప్ర అ. సః సుగ్రీవ౯ఆ సుగ్రీవుడు, ఆత్మ నణాతనకు, సదృశమ్=స 
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మానుడైన, వీరమ్=వీరుడైన, తం వానరమ్=ఆ సుషేణుణ్ణి, నిక్రిష్య=ఉంచి, 
పాదపాయుధావృక్షము ఆయుధముగా గలవాడై, శత్రుమ్ అభిముఖమ్=శత్రువుకు 

_ అభిముఖముగా, ప్రత ఖెప్రయాణమాయెను. 

తా. ఆ స్ముగీవుడు తనతో సమానుడైన ఆ సుషేణుణ్ణి అక్కడ నిలిపి, 
వృక్షమును ఆయుధముగా ధరించి శత్రువులకు ఎదురుగా బయలుదేరెను. 7 

మూ. పార్ఫ్వతః పృష్టతశ్చాస్య సర్వే వానరయూథపాః, 

అనుజగ్ను ర్మ హాశైలాన్ వివిధాంచ్చ వనస్పతీన్. 8 

ప్ర. అ. సర్వే=సమస్త మైన, వానరయూథపాః=వానరనాయకులు, అస్య= 

వీనియొక్క, పార్వతఃాపార్యమునందు, పృష్టతశ్చ=వెనుక భాగమునందును, 

మహా శ్రైలాన్ = =మహాపర్వతములను, వివిధాన్ = అనేకవిధములైన, వనస్పతీంశ్చ= వృక్ష 

ములను, (గ్రహించి, అనుజగ్ను =అనుసరించి వెళ్లిరి. 

తా. ఆ వానరనాయకు లందరూ కూడ పెద్ద పర్వతములను, అనేక 

విధములైన వృక్షములను ధరించి ఆ సుగ్రీవుని ప్రక్కలయందును, వెనుక 

భాగమునందును అనుసరించి వెళ్లిరి. 8 

మూ. ననర్హ యుధి సుగ్రీవః స్వరేణ మహతా మహాన్, 

పోథయన్వివిధాంశ్చాన్యాన్మ్న మన్దోత్త మరాక్ష సాన్. 9g 

ప్ర. అ. మహాన్ = =గిప్పవాడైన, సుగ్రీవజసుగ్రీవుడు, యుధి=యుద్ధము 

నందు, మహతా= పెద్దదైన, స్వరేణ=స్వరముతో, ననర్ర= =ధ్వనిచేసెను. వివిధాన్= =ఠనేక 

విధములైన, అ న్ =ఇతరులను, పోథయన్= =కుమ్ము'చు, ఉత్తమరాక్షసాన్ = ఉత్త 

ములైన రాక్షసులను, మమన్హ=మథించెను. 

పెద్ద దేహము గల సుగీవుడు పెద్ద స్వరముతో, యుద్ధమునందు 

గర్హించుచు . అనేకరాక్షసులను కుమ్మి వేయుచు, రాక్షస (శేష్టులను మధిరిచిచేసెను. 

మూ. మమర్ర చ మహాకాయో రాక్షసాన్యానరేశ్వరః, 

యుగాన్రసమయే వాయుః ప్రవృద్దానగమానివ, 10 

ప్ర. అ. మహాకాయః=పెద్ద శరీరము గల, వానరేశ్వరః=సుగీవుడు, 

యుగాన్తసమయే=ప్రళయకాలమునందు, వాయుః=వాయువు, ప్రవృద్దాన్ =సెరిగిన, 

అగమానివావృక్షములను వలె, రాకసాన్=రాకసులను, మమర చెమరించెను. 
(A: టి ల యె యె 

తా. పెద్ద శరీరము గల సుగ్రీవుడు ప్రళయకాలమునందు వాయువు 
పెరిగిన చెట్లను పడగొట్టినట్లు రాక్షసులను పడగొట్టను. 10 
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మూ. రాక్షసానామునీకేషు శ్రైలవర్షం వవర్ష హ, 

అశ్మవర్షం యథా మేఫఘః పక్షిసం ఘేషు కాననే. ll 

ప్ర. అ. మేఘః=మేఘము, కాననే-అరణ్యమునందు, పక్షిసం ఘేషు=పక్టుల 
సముదాయములయందు, అశ్మవరం యథా=వడగళ్ల వర్షము వలె, రాక్షసానామ్=రాక్ష 

సులయొక్క, అనీకేషు= "సైన్యముమేద, శైలవర్షమ్= =శిలావర్షమును, వవర్ష= వర్షించెను. 

తా. మేఘము అరణ్యములో ఉన్న పక్షలమీద వడగళ్ళు కురి పించినట్లు 

రాక్షస సైన్యముల పై శిలావర్షమును  కురిపీంచెను. " nu 

మూ. కపిరాజవిముక్తెస్తెః శైలవర్చెస్తు రాక్షసాః, 

విక్తీర్ణశిరసః పే సేతుర్వి కీరా ఇవ పర్వతాః. 12 

ప్ర. అ.రాక్షసాణరాక్షసులు, కపిరాజవిము క్తెక=సు గ్రీవుని చేత విడువబ 

డిన, లైః=ఆ, శైలవర్తెః= శిలావర్షములచేత, విక్షీర్ణశిరసఃవచిమ్మి వేయబడిన శిరస్సులు 

గలవారై, వికీర్ణా=భము నటు పడగొట్టబడిన, పర్వతాః ఇవాపర్వతములు వలె, 
పీతుణ=పడిపోయిరి. 

తా. స్నుగీవుడు చేసిన ఆ శిలావర్షముచేత రాక్షసులు తలలు ఊడిపోయి 

ఇటు అటు చిమ్మి వే సిన పర్వతముల వలె పడిపోయిరి. 12 

మూ. అథ సంక్షీయమాణేషు రాక్ష సేషు సమన్తతః, 

సుగ్రీవేణ | ప్రభగ్నేషు నదత్సు చ పతత్సు చ. 13 

విరూపాక్షః స్వకం నామ ధన్వీ విశ్రావ్య రాక్షసః, 

రథాదాప్పత్య దుర్దర్లో గజస్కవ్రముపారుహత్. 14 

ప్ర అ. _అభాఅటువిమ్మట్ట సుగ్రీవేణ=సునీవుని చేత, పభగ్నేషు=ఓ 

డింపబడిన, రాక్ష "సషు=రాక్షసులు, సమన్తతః=లఅన్ని వైపులా, సంకీ క్రీయమాణేషు= 

తగ్గిపోవుచుండగా, నదత్సు=అరచుచుండగా, పతత్సు చ=పడిపోవుచుండగా, 

ధన్వీ=ధనుర్హరుడు, దుర్ధర్షణాఎదిరింప శక్యముకానివాడు అయిన, రాక్షసఃారాక్ష 

సుడైన, వీరూపాక్షః= విరూపాక్సుడు, స్వమ్ాతన సంబంధమైన, నామ= పీరు, 

విశావ్య= =వినిపీంచి, ' రథాత్= =రథమునుండి, ఆప్లత్యాదిగి, 'గజస్కన్హమ్= =ఏనుగు 
మూపును, ఉపారుహత్ =ఎక్కెను. 

తా. సుగ్రీవునిచేత ఓడింపబడి అరచుచు నేలపై పై పడిపోవుచున్న రాక్షసులు 
అన్ని వైపులా తగ్గిపోవుచుండగా, ఎదిరింప శక్యముకాని విరూపాక్షుడు ధనస్సు 

ధరించి, తన పేరు చెప్పుచు, రథమునుండి క్రిందికి దుమికి ఏనుగమూపు పే 

ఎక్కను. 13, 14 
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మూ. స తం ద్విపషమథారుహ్య విరూపాక్ష మహాబలః, 

ననర్హ భీమనిర్హ్రాదం వానరానభ్యధావత. 15 : 

ప్ర ఆఅ మహాబలః=గొప్పు బలము గల, సః విరూపొక్ష్య=ఆ విరూపొక్టుడు, 

తం ద్విపమ్=ఆ ఏనుగును, ఆరుహ్య= ఎక్కి, అధ= =అటు పిమ్మట, భీమనిర్హ్రాదమ్= 

భయంకరమైన ధ్వని కలుగునట్టుగా, ననర్హ= =ధ్వనిచేసె సెను, వానరాన్ =వానరులను 
గూర్చి, అభ్యధావత=పరు గెత్తెను* 

తా. గొప్ప బలము గల విరూపొక్సుడు ఏనుగను ఎక్కి భయంకరముగా 

ధ్వని చేయుచు వానరులమీదికి శీఘ్రముగా వెళ్లెను. 15 

మూ. సుగ్రీవే చ శరాన్ ఘోరాన్ విససర్హ చమూముఖే, 

సాపయామాస చోద్విగ్నాన్ రాకసాన్' సంప్రహర్హయన్. 16 
యు వు ఇ 

ప.అ. చమూముఖే=-సేనాముఖమునందు, సుగీచే=ను,గీవునిమీద, : ఆ క్త ( 
ఘోరాన్ =భయంకరములైన, శరాన్ =బాణములను, విససర్ష=విడచెను. ఉద్ది 

'గ్నాన్=దిగులుచెందిన, రాక్షసాన్=రాక్షసులను, సంప్రహర్హయన్ =సంతోషపెట్లుచు, . 
స్తాపయామాసానిలిపెను. “ గ ల్ అ భె 

తా. విరూపాక్టుడు సేనాగ్రమునందుండి స్ముగీవునిమీద భయంకరములైన 
బాణాలను ప్రయోగించెను. దిగులు చెందిన రాక్షసులకు ఉత్సాహము కల్పించి. 
వాళ్లు నిలద్రొక్కుకొనునట్లు చేసెను. 16 

మూ. సో౭తివిద్రః శితైర్సాణైః కపీన్ష స్తేన రక్షసా, 
య ర రా ళు లం 

చుక్రోశ చ మహాక్రోధో వధే చాస్య మనో దధి. 17 

ప్ర. అ.తేన=ఆ, రక్షసా=రాక్షసునిచేత, శితై=వాడియైన,  బాణఃా 
బాణములచేత, అతివిద్దః= =మిక్కిలీ' కొట్టబడిన, సః కపీన్హిః= ఆ వానరరాజు, 

చుక్రోశ=అరచెను. మహా(క్రోధః=చాల “కోపము కలవాడై, అస్య=వీనియొక్క, 
వధే=వధయందు, మనః=మనస్సును, దధే=ఉంచెను. 

తా. ఆ రాక్షసుడు వాడియైన బాణములతో ఎక్కువ కొట్టగా సుగ్రీవుడు 
అరచెను. చాల కోపించి ఆతనిని చంపవలె నని నిశ్చయించుకొనెను 17 

మూ. తతః పాదపముద్హృత్య శూరః సంప్రధనో హరిః, 

అభిపత్య జఘానాస్య ప్రముఖ తం మహాగజమ్. = 18 

ప్ర. అ.తతః=అటు పిమ్మట, సంప్రధనః=కొ ట్రవాడైన, శూరః=శూరు 

డైన, హరికాసు గ్రీవుడు, పాదపమ్=వృక్షమును, ఉద్దత్య=ఎత్తి , అస్య=వీనియొక్క, | 
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'తమ్=ఆ, మహాగజమ్=మహాగజమును, అభిపత్య=సమీ పించి, (పముఖే=ముఖము 
. నందు, జఘాన=కొట్పైను. 

తా. పిమ్మట, శూరుడు కొట్టుటలో. సమర్దుడూ అయిన ఆ సుగ్రీవుడు 

చెట్టును ఎత్తి ఎగిరి వెళ్లి, వాని మహాగజమును ముఖమునందు కొట్టెను. 18 

మూ. సతు ప్రహారాభిహతః సుగ్రీవేణ మహాగజః, 

అపాసర్పద్దనుర్మాత్రం నిషనాద ననాద చ. 19 

ప్ర. అ. స్ముగ్రీవేణ=సుగ్రీవునిచేత, ప్రహారాభిహతః=దెబ్బచేత కొట్టబడిన, 

సణాఆ, మహాగజః= పెద్ద ఏనుగు, ధనుర్మాత్రమ్= ధనస్సు అంత దూరము,అ 

పాసర్పత్ = =తూలెను. “నిషపాద= =కూర్చుండిపోయెను. ననాద చార్వనిచేసెను 

కూడా. 

తా, సుగ్రీవుని చేతిలో దెబ్బ తిన్న ఆ మహాగజము ధనస్సంత దూరము 

(రెండు గజములు దూరము) తూలి క్రిందపడి అరచెను. 19 

a మూ. గజాత్తు మథితాత్తూర్గమపక్రమ్య స వీర్యవాన్, 

రాక్షసో2_భిముఖః శత్రుం ప్రత్యుర్గమ్య తతః కపిమ్, 20 

ఆర్షభం చర్మ ఖడ్గం చ ప్రగృహ్య లఘువిక్రమః, 

భర్త ఫయన్నివ సుగ్రీవమాససాద వ్యవస్థితమ్. 21 

ప్ర అ.తతః=అటు పిమ్మట, సః=ఆ, వీర్యవాన్ =పరాక్రమవంతుడైన, 

రాక్షసః=రాక్షసుడు, మధథితాత్ =చంపబడిన, _గజాత్ =గజమునుండి, తూర్ణమ్= 

శీఘ్రముగా? అషక్రమ్య=తొలగి, అభిముఖఃఅభిముఖుడై, శత్రుమ్=శత్రువైన, 

కపిమ్=సుగ్రీవుని, ప్రత్యుద్గమ్య=ఎదురుగా _ వెళ్లి, ఆర్షభమ్=వృషభసంబంధ మైన, 
చర్మాచర్మను, ఖడ్గం చ = ఖడ్గమును, ప్రగృహ్య గ్రహించి, లఘువిక్రమః= 

శీఘపరాక్రమము గలవాడై, వ్యవస్థితమ్= =నిలచి ఉన్న, సుగ్రీవమ్=సుగీవుణ్ణి, 

భర్త్రృయన్నివాభయ పెట్టుచున్నవాడు "వలె, ఆససాద=సమీ పించెను. 

తా. పరాక్రమవంతుడైన ఆ రాక్షసుడు చంపబడిన ఆ ఏనుగునుండి - 
దిగి, అభిముఖుడై, శత్రువైన ఆ సుగ్రీవునకు ఎదురుగా వెళ్లి ఎద్దు చర్మతో 
చేసిన డాలును ఖడ్గమును గ్రహించి, చురుకుగా పరాక్రమము "చూపుము, నిలచి 

ఉన్న సుగ్రీవుళ్లీ భయ పెట్టుచున్నాడా అన్నట్లు ఆతని మీదికి వెళ్లెను. 20, 21 

మూ స హి తస్యాభిసంక్రుద్దః ప్రగృహ్య విపులాం శిలామ్, 

విరూపాక్షస్య చిక్తేప సుగ్రీవో జలదోపమామ్. 22 

(ప్ర అ.సః సుగీవ౯=ఆ సుగ్రీవుడు, తస్య=వానికి, అభిసంకక్రుద్దః=కో పించి 
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నవాడై, విపులామ్=విశాలమైన, జలదోపమామ్=మేఘము వంటి, శిలామ్=శిలను, 

ప్రగృహ్యడగ్రహించి, విరూపాక్షస్య=విరూపాక్టునకు, చిక్తేప=వి సిరెను. 

తా. సుగ్రీవుడు ఆ విరూపాక్షనిపై కోపించి, మేఘమువంటి విశాలమైన 

శిలను [గ్రహించి ఆతనిమీదికి విసిరెను. 22 

'మూ. స తాం శిలామాపతన్తీం దృష్టా౪ రాక్షసపుంగవః, 
(J) య 

అపక్రమ్యు సువిక్రొన్తః ఖర్మేన ప్రాహరత్తదా. 23 

ప్ర అ.తదా=అప్పుడు, సువిక్రాన్లణామంచి పరాక్రమము గల, సః 

రాక్షసపుంగవఃారాక్షసశ్రేష్టుడు, ఆపతన్తీమ్=వచ్చుచున్న, తాం గెలామ్=ఆ శిలను, 

దృష్టా=చూచి, అషక్రమ్య= ప్రక్కకు తొలగి, ఖడ్లేన=ఖడ్గముచేత, (ప్రాహరత్ =కొ ట్రైను. 

తా. అప్పుడు, మంచి పరాక్రమము గల ఆ రాక్షస(శ్రేష్టుడు మీదికి 

వచ్చుచున్న ఆ శిలను చూచి, ప్రక్కకు తొలగి, ఖడ్గముతో వానిని కొట్టెను. 23 

మూ. తేన ఖడ్గప్రహారేణ బలినా రక్షసా హతః, 

ముహూర్తమభవద్భ్ఫూమో విసంజ్ఞ ఇవ వానరః. 24. 

ప్ర. అ.బలినా=బలవంతుడైన, తేన=ఆ, రక్షసా=రాక్షసునిచేత, ఖడ్గ 

ప్రహారేణ=ఖడ్గముయొక్క దెబ్బచేత, హతఃకొట్టబడిన, వానరణాసుగీవుడు, 

ముహూర్తమ్=ముహూర్తకాలము, భూమౌ=భూమియందు,  విసంజ్ఞః ఇవాసంజ్జ 

లేనివాడు వలె, అభవత్ =ఆయెను. 

తా. బఖవంతుడైన ఆ రాక్షసుడు ఖడ్మ్గప్రహారము చేయగా సుగ్రీవుడు 

ముహూర్తకాలము పాటు, భూమి మీద సంజ్ఞ లేనివాడు వలె ఆయెను. 24 

మూ. సహసా స తదోత్సత్య రాక్షసస్య మహాహవే, 

ముష్టిం సంవర్త్య వేగేన పాతయామాస వక్షసి. 25 

ప్ర. అ. సణాలఅతడు, తదా=అప్పుడు, మహాహవే=మహాయుద్దమునందు, 

సహసా=హటాత్తుగా,  ఉత్పృత్యాఎగిరి, ముష్టిమ్= పిడికిలిని, సంవర్యబిగించి, 

వేగేన=వేగముతో, - రాక్టసస్య=ఆ రాక్షసునియొక్క; వక్ష సి=వక్షః స్థలమునందు, 

పాతమాయాస=పడవే సెను. 

తా. అప్పు డా సుగ్రీవుడు హటాత్తుగా, ఆ మహాయుద్దమునందు పెకి 

ఎగిరి, పిడికిలి బిగించి వేగముగా ఆ రాక్షసుని వకఃసలముమీద కొబను. 25 
లి యథా ఠు 

మూ. ముష్టిప్రహారాభిహతో విరూపాకో నిశాచరః, 
I». . ఓ 

తేన ఖడేన సంక్రుద్దః సుగ్రీవస్య చమూముఖే, . 26 
OM యణ 
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కవచం పాతయామాస పద్భా ్యమభిహతో౭_పతత్ . 

ప్ర. అ. ముష్టిప్రహారాభిహతః= పిడికిలి దెబ్బచేత కొట్టబడిన, నిశాచరః= 

రాక్షసుడైన, విరూపాక్ష్ర= విరూపాక్షుడు, సంక్రుద్ధఃాకో పించినవాడై, తేన ఖర్మేన=ఆ 

' ఖడ్గముచేత, చమూముఖే=ే సీనాముఖమునందు సుగ్రీవస్య=సు గ్రీవునియొక్క, కవ 
చమ్= =కవచమును, పాతయామాసాపడగొ టను. అభిహతః=కొట్టబడిన సుగీవుడు, 

పద్భ్యామ్= =పాదములచేత, అపతల్ = పడెను. 

తా. ఆ పిడికిలి దెబ్బ తిని కో పించిన, విరూపాక్టుడు సేన్నాగభాగమునందు 
ఆ ఖడ్గముతో కొట్ట సుగ్రీవుని కవచమును పడగొ ట్రైను. ఆ దెబ్బ తిన్న 

సుగ్రీవుడు పాదాలు తొట్రుపడి పడిపోయెను. 26 

మూ. స సముత్భాయ పతితః కపిస్తస్య వ్యసర్ణయత్, 27 

తలప్రహారమశనేః సమానం భీమనిఃస్వనమ్. 

ప్ర. అ. పతితణాపడిపోయిన, సః కపిఃఆ సుగ్రీవుడు, సము 

_త్ధాయాలేచి, అశనేః=పిడుగుకు, సమానమ్=సమానమైన, తలప్రహారమ్=ఆరిచేతి 
. దేబ్బను, భీమనిఃస్వనమ్-భయంకరమైన ధ్వని కలుగునట్లుగా, తస్యావానికీ, 
. వ్యసర్ణయత్ = విడచెను(ఇచ్చెను). 

తా. సుగ్రీవుడు (క్రింద పడి లేచి భయంకరధ్యని చేయుచు, పీడుగువంటి 
', అరిచేతి దెబ్బను ఆతనిని ఉద్దేశించి ప్రయోగించెను. 27 

మూ. తలప్రహారం తద్రక్షః సుగ్రీవేణ సముద్యతమ్, 28 
వైపుణ్యాన్మోచయిత్వెనం ము ప్రినోరస్యతాడయత్ . 

gd ప్ర. అ. తత్=ఆ, రక్షణారాక్షసుడు, సుగ్రీ వేణ=సుగ్రీవునిచేత,సముద్యతమ్= 

ఎత్తబడిన, తలప్రహారమ్ =అరిచేత దెబ్బను, నైపుణ్యాత్ =నేర్పువలన, మోచయిత్వాా 

విడిపించుకొని, ఏనమ్=- ఈతనిని, ముష్టినా= పిడికిలిచేత, ఉర సి=వక్షఃస్థలమునందు, 

అతాడయత్ =కొ టైను. 

తొ. ఆ రాక్షసుడు సుగ్రీవుడు వేసిన ఆ అరిచేత దెబ్బను నేర్పుతో 

తప్పించుకొని ఆతని "వక్షస్టలముమీద పిడికిలితో కొను. 28 

మూ. తతస్తు సంక్రుద్దతరః సుగ్రీవో వానరేశ్వరః, 29 

. మోక్షితం. చాత్మనో దృష్టా S ప్రహారం తేన రక్షా. 

ప్ర. అ.తతః=అటు పిమ్మట, వానరేశ్వరణావానరరాజైన, సుగీవణాసుగీ 

వడు, ఆత్మనః తనయొక్క, (పహారమ్= దెబ్బను, తేన రక్షనా=ఆ రాక్షసునిచేత, 

మోక్టీ తమ్=విడి పించుకొనబడినదానినిగా, దృష్టా $ెచూచి, ॥ "సం క్రుద్ధతరఃమిక్కిలి 
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. కోపించినవాడాయెను. 

తా. అప్పుడు వానరరాజైన స్నుగీవుడు తన దెబ్బను ఆ రాక్షసుడు 

తప్పించుకొనుట చూచి చాల కోపించెను. . 29 

మూ. స దదర్శాన్తరం తస్య విరూపాక్షస్వ్య వానరః, 30 

తతో౭_న్యతృాతయత్ క్రోధాచ్చజ్ఞదేశే మహాతలమ్. 

ప్ర. అ.సః వానరఃఆ వానరుడు, తస్య విరూపాక్షస్య=ఆ విరూపా 

కునియొక్క, అన్నరమ్=అవకాశమును, దదర్శ=చూచెను. తతణాలటు పిమ్మట, 

(కోధాత్=కోపమువలన, అన్యత్ =మరియొక, మహాతలమ్=గొప్ప అరిచేతి దెబ్బను, 

శజ్ఞదే శేకణతయందు, పొాతయత్ =పడవేసెను 

తా, సుగ్రీవుడు, ఆ విరూపాక్టుడు కొంచెము అసావధానముగా ఉన్న 

అవకాశము చూచి ఆతని కణతమీద షురొక "పెద్ద అరిచేతిదెబ్బ కొట్టెను. 30 

మూ. మ హేన్హాశనికల్సేన తలేనాభిహతః క్షితౌ, 31 

పపాత రుధిరక్షిన్నః శోణితం హి సముద్గిరన్. 

ప్రోతోభ్యస్తు విరూపాక్షో జలం ప్రస్రవణాదివ. 32 

ప్ర అ.మ హేన్హా శనికల్సేన-మహేంద్రుని వజ్రాయుధముతో సమానమైన, 

తలేన=అరచేతిచేత, అభిహతఃకొట్టబడిన, విరూపాక్షః=విరూపాక్టుడు, (ప్రస్రవ 

ణాత్ =జలపాతస్థానమునుండి, ' జలమివ=జలమును వలె, సోతోభ్యఃనా సీకాది 

రంధ్రములనుండి! బహు=అధికమైన, శోణితమ్=రక్తమును, సముద్దిరన్ =కార్చుచు, 

రుధిరక్తిన్నః=రక్తముచేత తడిసినవాడై, కితౌ= =నేలమీద, పపాత=పడెను. 

తా. విరూపాక్షుడు మహేంద్రుని వజ్రాయుధము వంటి ఆ అరచేతి 
దెబ్బ తిని, జలపాతమార్గమునుండి జలమును వలి, నా సికాదిరంధములనుండి 

రక్తము కార్చుచు, రక్తముచేత తడిసి నేలపై పడెను. 31, 32 

మూ. _ వివృత్తనయనం క్రోధాత్సఫేనం రుధిరాష్ట్రతమ్, 
దదృశుస్తే విరూపాక్షం విరూపాక్షతరం కృతమ్. 33 

ప్ర అ. తే= =వారు, క్రోధాత్ = =కోపమువలన, వివృత్త నయనమ్= ర్రష్టబడన 

నేత్రములు కలవాడు, సఫేనమ్=నురుగుతో కూడిన వాడు, రుధిరాప్లుతమ్ారక్త 

ముతో నిండినవాడు, అయిన, విరూపాక్షతరమ్=ఎక్కువ వికృతములైన నేత్రములు 
కలవాడుగా, కృతమ్=చేయబడిన, విరూపాొక్షమ్=విరూపాక్సళ్లి, దదృశుః=చూచిరి. 

తా. అక్కడ ఉన్న వాళ్లందరూ, కోపముచేత తిరిగిపోయిన నేద్ధములతో 

నురుగు కక్కుచు, రక్తములో మునిగి, ఎక్కువ వికృతములైన నేత్రములు 
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కలవాడుగా అయిన ఆ విరూపాక్టుళ్లి చూచిరి. 33 

మూ, స్ఫురన్తం పరివర్తన్తం పార్శ్వేన రుధిరోక్షి తమ్, 
కరుణం చ వినర్తన్తం దదృశుః కపయో రిప్పుమ్. 34 

ప్ర. అ. కపయణావానరులు, స్ఫురన్తమ్=కొట్టుకొనుచున్నవాడు, పార్మ్వేన= 

పార్వముచేత, పరివర్తన్తమదొర్లుచున్నవాడును, రుధిరోక్షి తమ్= =రక్తముచేత తడ 

పబడినవాడు,. కరుణమ్=జాలిగా, వినర్హన్తమ్=అరచుచున్నవాడు అయిన, రిపుమ్= 

శత్రువును, దదృశుః=చూచిరి. 

తా. ఆ విరూపాక్టుడు కాళ్లూ చేతులూ కొట్టుకొనుచు ప్రక్కలకు 

ఒత్తిగిలుచు, జాలి గొల్పునట్లు.. అరచుచు' రక్తముతో తడిసి "ఉండెను. అట్రివానిని 

వానరులు చూచిరి. 34 

మూ. తథా తు తౌ సంయతి సంప్రయుక్తా 
తరస్వినౌ వానరరాక్షపానామ్, 

బలార్గవౌ సస్వనతుశ్చ భిమౌ 

మహార్ణవౌ ద్యావివ భిన్న సేతూ. 35 

ప్ర. అ. తథా=ఆ విధముగా, సంయతి= =యుద్దమునందు, సంపయుక్కౌా 

కలిసిన, తర స్వినౌ=వేగముగల, భీమౌ= =భయంకరములైన, వానరరాక్షసానామ్=వాన 

రరాక్షసులయొక్క, బలార్థవా-ససముద్రమువంటి సేనలు, భిన్న" స తూ= భేదించబడిన 

సేతువులు గల, ద్వౌారెండు, మహార్గవౌ ఇవామహాసముద్రములు వలి, 
సస్వనతుశ్చైధ్య్వని చేసినవి. 

తా బలము గలవి, భయంకరములూ అయిన ఆ వానరరాక్ష్తస 

"సనాసముద్రములు యుద్దములో ఆ విధముగా కలిసి, సేతువును తెగగొట్టిన 
రెండు మహాసముద్రముల వలె ధ్వని చేసినవి. ౩5 

మూ. వినాశితం గ్రేక్ష థ్ విరూపనేత్రం 

మహాబలం తం హరిపార్థివేన, 

బలం సమేతం కపిరాక్షసానా 

ముద్వ త్తగజ్ఞాప్రతిమం బభూవ. 36 

ఇత్యార్తే శ్రీమద్రామాయణే ఆదికావ్యే 

యుద్దకాళ్తే షల్ణవతితమః సర్గః. 

ప్ర. అ. హరిపార్టివేన- =సుగ్రీవునిచేత, వినాశితమ్=చంపబడిన, తమ్=ఆ, 
మహాబలమ్= =గ్ప్పు బలము గల, విరూపనేత్రమ్= =విరూపాక్టు ల్లో, (ప్రేక్ష లెచూచి, 
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సమేతమ్=కలిసి ఉన్న, కసిరాక్షసానామ్=వానరరాక్షసులయొక్క, బలమ్= సైన్యము, 

ఉద్వృత్తగబ్యాప్రతిమమ్=విజ్బృంభించిన గంగతో సమానము, బభూవాఆయెను. 

తా. మహాబలుడైన ఆ విరూపాక్సుడు సుగ్రీవునిచేత చంపబడుట చూచిన 
ఆ వానరరాక్షస సైన్యము విజృంభించి ప్రవహించుచున్న గంగానది వలె ఉండెను. 

“బాలానందిని ” అను శ్రీమదామాయణాంభవ్యాఖ్యానమునందు 

యుద్దకాండలో తొంబదిఆరవ సర్గ సమాప్తము. 



అథ సప్తనవతితమః సర్గః 
"టీ! 

(న్యుగీవుడు మహోదరుని వధించుట. 

మూ. హన్యమానే బలే తూర్ణమన్యోన్యం తే మహామృధే, 

సరసీవ మహాఘర్మే సూపక్తీణే బభూవతుః. 1 

ప్ర. అ. మహామృధే=ఆ మహాయుద్దమునందు, అన్యోన్యమ్= పరస్పరము, 

హన్యమానే= -చంపబడుచున్నుతే బలే=ఆ సైన్యములు, మహాఘర్మే =గొప్ప గ్రీష్మము 

నందు, సరసీవ= =సరస్సులు వలె, తూర్ణమ్= శీఘ్రముగా, సూపష్టోణే=బాగాన్టీణించినవిగా, 

._ బభూవతుః=అయినవి. 

తా, ఆ మహాయుద్ధమునందు ఆ సైన్యములు రెండూ పరస్సరము 

చంపుకొనుచు, త్రీ వ్రగ్రీష్మమునందు రెండు సరస్సులు వలె శీఘ్రముగా, బాగా 
క్రీణించిపోయినవి. 1 

మూ. స్వబలస్య తు ఘాతేన విరూపాక్షవధేన చ, 

బభూవ ద్యిగుణం క్రుద్దో రావణో రాక్షనాధిష కిం 2 

ప్ర అ. రాక్షసాధిపణారాక్షస ప్రభువైన, రావణః=రావణుడు, స్వబలస్య= =త్రన 

సైన్యముయొక్క, _ఘాతేన=చంపుటచేతను, _విరూపాక్షవధేన చావిరూపాక్టుని 
వధచేతను, ద్విగుణమ్=రెండు రెట్లు, క్రుద్ధజాకోపించినవాడు, బభూవాఆయెను. 

తొ. రాక్షసప్రభువైన రావణుడు తన సైన్యము చంపబడుటచేతను, 

విరూపాక్సుని వధచేతను, రెట్టింపు కోపమును పొందెను. 2 

మూ. ప్రక్షీణం స్వబలం దృష్టా స వధ్యమానం వలీముఖైః, 

బభూవాస్య వ్యథా యుద్ద దృష్ట్వా దైవవిపర్యయమ్. 3 

wd ప్ర. అ. యుద్దేడయుద్దమునందు, వలీముఖైః=వానరులచేత, వధ్యమానమ్= 
చంపబడుచున్న, ప్రక్షీణమ్= =క్షీలేంచిన, స్వబలమ్ = =తన సైన్యమును, దృమై్రాచూచి, 

-_ దైవవిపర్యయమ్= దైవవైపరీత్యమును, దృష్టాా=చూచి, అస్యావీనికి, వ్యథాావ్యథ, - 
_ బభూవాఆయెను. 

తా. యుద్ధములో వానరులచేత చంపబడి క్షీణించిన తన సైన్యమును, 
. దైవవైపరీత్యమును సూచి రావణునకు వ్యథ కలిగెను. 3 
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మూ. ఉవాచ చ సమీప స్థం ముహోదరమరిందమమ్, 

అస్మిన్ కాలే మహాబాహో జయాశా త్వయి మే స్థితా. 4 

జో ప్ర అ. సమీపస్థమ్= =సమీపమునందున్న, అరిందమమ్. =శత్రుసంహారకు 

డైన, మహోదరమ్= మహోదరుని గూర్చి, ఉవాచ=పలికెను. మహాబాహో=ఓ 

1!" మహాబాహూ ! అస్మిన్= =ఈ, కాలే=కాలమునందు, మే=నాయొక్క, 
జయాశా=జయమును గూర్చిన ఆశ, త్వయి=నీయందు, స్థితా=ఉన్నది. 

తా. దగ్గరనే ఉన్న, శత్రుసంహారకుడైన మహోదరునితో ఇట్లు పలికెను. 
“౬! మహాబాహూ ! ఇప్పుడు నా జయాశ అంతా నీమీద ఉన్నది. ” 4 

మూ. జహి శత్రుచమూం వీర దర్శయాద్య పరాక్రమమ్, 
భర ర్త పిల్ణస్య కాలో౭_.యం నిర్వేష్టుం సాధు యుధ్యతాము. ర్ 

ప్ర. అ. వీరావీరుడా, శృత్రుచమూమ్=శత్రుసేనను, జహి=చంపుము. 
అద్య= ఇప్పుడు, పరాక్రమమ్= పరాక్రమమును, దర్మయ=చూపుము. అయమ్=ఇది, 

భర ర్చ పజ్జుస్య= ప్రభువుయొక్క అన్నమునకు, నిసస్టుమెబిణము తీర్చుకొనుటకు, 

కాలణసమయము. సాధూబాగుగా, యుధ్యతామ్ =యుద్దము చేయబడుగాక. 

తా. వీరుడా |! శత్రు సైన్యమును చంపుము. ఇప్పుడు నీ పరాక్రమమును 

చూపుము. ఇది ప్రభువు పెట్టిన అన్నానికి బుుణము తీర్చుకొను సమయము. 

బాగుగా యుద్ధము చేయుము. ర్ 

మూ. ఏవముక్తస్తథేత్యుక్తాా రాక్ష సేన్లు మహోదరః, 
ప్రవివేశారిసేనాం తాం పతబ్ల ఇవ పావకమ్. 6 

ప్ర అ, ఏవమ్ =ఇట్ట్లు, ఉక్తః౭పలకబడిన, రాక్ష సేనుః=రాక్షసనాయకుడైన, 

మహోదరః=మహోదరుడు, తథా ఇతి= =అ్లే అని, ఉక్సాా=పలికి, పతబ్ఞఃా 

మిడత, పావకమ్ ఇవాఅగ్నిని వలె, తామ్ అరిసేనామ్=ఆ శత్రు సేనను, 

ప్రవివేశ ప్రవేశించెను. 

తా. రావణుని మాటలు విని రాక్షసనాయకుడైన మహోదరుడు * అత్తే 

చేసెదను ” అని పలికి, మిడత అగ్నిలో ప్రవేశించినట్లు ఆ శతుసై సెన్యములో 
ప్రవేశించెను. 6 

మూ. తతః స కదనం చే వానరాణాం మహాబలః, 

భర్త వౌ కేన తేజస్వీ స్వేన వీర్యేణ చోదితః. - 7 

ప. అ. తతః=లఅటు పిమ్మట, _మహాబలః=గొపు బలము గల, 

తేజ స్వీ=లేబఃశాలి అయిన, _ సణాఅతదడు, భర్త ర్హృవా క్యేన=ప్రభువు మాటచేతను, 
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స్వేన=తనసంబంధమైన, వీర్యేణ=పరాక్రమముచేతను, చోదితణసేరే పించబడిన 

వాడై వానరాణామ్=వానరులయొక్క, కదనమ్=సంహారమును, చ(క్రే=చేసెను. 

తా. పిమ్మట మహాబలశాలీ,తేజోవంతుడూ అయిన అతడు ప్రభువు 
మాటలచేతను, తన పరాక్రమముచేతను (పేరితుడై వానరసంహారము చెసను. 

మూ. వావరాశ్చ మహాసత్త్వాః ప్రగృహ్య విపులాః శిలాః, 
ప్రవిశ్యారిబలం భీమం జఘ్నుస్తే సర్వరాక్షపాన్. 8 

ప్ర అ, మహాసత్తా సగ్ొపు బలము గల, తే=ఆ, వానరాశ్ళ= 

వానరులు కూడ, విపులాః=పెద్దవైన, శిలాఃశిలలను, పరిగృహ్య=(గ్రహించి, 

భీమమ్-భయంకర మైన,అరిబలమ్ =శత్రు సైన్యమును, ప్రవిశ్య=ప్రవేశించి, సర్వరాక్ష 

సాన్ =సకలరాక్షసులను, జఘ్నుఃచంపిరి. = 

తా. గొప్ప బలము గల వానరులు కూడ విశాలములైన శిలలు ధరించి, 
భయంకరమైన శత్రుసైన్యములో ప్రవేశించి ఆ రాక్షసుల నందరినీ చంపిరి. ఈ 

మూ. మహోదరః సుసంకక్రుద్ధః శరైః కాషానభూషణైః, 

చిచ్చేద పాణీపాదోరు వానరాణాం మహాహవే. 9 

ప్ర అ. మహాహవే=మహాయుద్రమునందు, సుసంక్రుద్ద=చాల కోపిం 
చిన, మహోదరః=మహోదరుడు, కాష్చానభూషణైః=బంగారు అలంకారములు 
గల, శరైణాబాణాలచేత, వానరాణామ్=వానరులయొక్క, పాణిపాదోరు=చేతులను, 

పాదొలను,తొడలను, చిచ్చేద=ఛేదించెను. 

తా ఆ మహాయుద్ధములో మహోదరుడు కోపించి బంగారు 

అలంకారములు గల బాణాలచేత వానరుల చేతులు, పాదాలు, తొడలు 

చేదించెను. 9 

మూ. తతస్తే వానరాః సర్వే రాక్ష సైరర్తితా భృశమ్, 
Ar 

దిశో దశ ద్రుతాః కేచిత్కేచిత్సుగ్రీవమా శ్రితాః. 10 

ప్ర అ. తతణాలఅటుపిమ్మట, సర్వే-సమస్తమైన, తే వానరాః=ఆ 
వానరులు, రాక్ష "సైః=రాక్షసులచేత, భృశమ్=మిక్కిలి, అరితాః= పీడింపబడినవారై, 

కేచిత్=కొందరు, దశాపది, దిశఃణదిక్కులను గూర్చి, |ద్రుతాః=పారిపోయిరి. 
కేచిత్ =కొందరు, సుగ్రీవమ్=సు గ్రీవుళ్లీ, ఆశ్రితాః౭ఆశ్రయించినారు. 

తా. అప్పుడు రాక్షసులచేత మిక్కిలి పీడింపబడిన వానరులలో కొందరు 

పది దిక్కులకు పారిపోయిరి. మరికొందరు సుగ్రీవుణ్ణి ఆశయించిరి. 10 
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మూ. ప్రభగ్నం సమరే దృష్ట్వా వానరాణాం మహాబలమ్, 

అభిదుద్రావ సుగ్రీవో మహోదరమనన్తరమ్. |. 

ప్ర. అ. సమరే= =యుద్దమునందు, (ప్రభగ్నమ్=పరాజితమైన, వానరా 

ణామ్= =వానరులయొక్క, మహాబలమ్= మహా సైన్యమును, దృష్టా గెచూచి, స్ముగీవః= 

సుగ్రీవుడు, అనన్తరమ్=దగ్గర ఉన్న, మహోదరమ్=మహోదరుల్లి గూర్చి, అభిదు 

(దావైఎదురుగా పరుగెత్తెను. 

తా. సుగ్రీవుడు యుద్దమునందు ఓడిపోయిన వానరమహా సైన్యమును 

చూచి దగ్గర నున్న మహోదరునిమీదికి శీఘ్రముగా వెళ్ళెను. ll 

మూ. ప్రగృహ్య విపులాం ఘోరాం మహీధరసమాం శిలామ్, 

చిక్షేప చ మహాతేజాస్తద్వధాయ హరీశ్వరః. 12 
జో 

ప్ర అ. మహాతేజాః=గొప్ప తేజస్సు గల, హరీశ్వరః=సుగ్రీవుడు, మహీధర 

సమామ్=పర్వతముతో సమానమైన, ఘోరామ్=ఘోరమైన, విపులామ్=విశాలమైన, 
_శీలామ్=శిలను, ప్రగృహ్య=గహించి, తద్వధాయావాని వధకొరకు, చిశ్లేపావిసిరెను. 

తా. గొప్ప తేజస్సు గల స్ముగీవుడు విశాలము, భయంకరము, 

” పర్వతసమానము అయిన శిలను (గ్రహించి ఆ రాకసుణి చంపుటక విసరిను. 
ఆ ౬౯9 న్ 

మూ. తామాపతన్తీం సహసా శిలాం దృమ్ష్వా మహోదరః, 
అసంభ్రాన్తస్తతో బాణైర్నిర్సిభేద దురాసదామ్. 13 

ప్ర. అ. తతః=అటు పీమ్మట, మహోదరః=మహోదరుడు, సహసా=హ 

టాత్తుగా, ఆపతన్తీమ్= =వచ్చిపడుచున్న, దురాసదామ్=ఎదిరింప శక్యముకాని, తాం 

గిలామ్=ఆ శిలను, దృష్టా $=చూచి, అసంభ్రాన్తః౭భయపడనివాడ్రై బాణైణాబాణ 

ములచేత, నిర్భిభేద= =భేదెంచేను. 

తా. పిమ్మట మహోదరుడు హటాత్తుగా వచ్చి మీదపడుచున్న ఎదిరింప 
శక్యము కాని ఆ శిలను చూచి, భయపడక, బాణాలతో భేదించెను. 18 

మూ. రక్షనా తేన బాణొ స్టర్నికృత్తా సా సహస్రధా, : 

నిపపాత తదా భూమౌ గృధ్రచక్రమివాకులమ్. 14 

ప్ర. అ. తదా=అప్పుడు, తేన రక్షసా=ఆ రాక్షసునిచేత, సహస్రధా=వేయి 

ముక్కలుగా, _ నికృత్తా= =చేదించబడిన, =ఆ శిల, ఆకులమ్=వ్యాకులమైన, 

గృధ్రచక్రమివ=[గద్రల సముదాయము వలె, భూమౌ= =నేలమీద, నిపపాత=పడెను. 

చొ ఆ రాక్షసునిచేత వేయి ముక్కలుగా చేదింపబడిన ఆ శిల 
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వ్యాకులమైన (గద్దల గుంపువలె నేలపై పడెను. 14 

మూ. తాంతు భిన్నాం శిలాం దృష్ట్వా సుగ్రీవః క్రోధమూర్శితః, 

సాలముత్పాట్య చిక్షేప తం స చిచ్చేద నైకధా. 15 

ప్ర. అ. సు(గ్రీవణాసు(గ్రీవుడు, భిన్నామ్= బ్రద్దలు కొట్ట్లబడిన, తాం గిలామ్=ఆ 

శిలను, దృష్టా పైచూచి, క్రోధమూర్భితక్రోధముతో నిండినవాడై, సాలమాసా. 

లవృక్షమును, ఉత్సాట్యాపెరికి, చిశ్తేప=విసరెను. _సణాఅతడు, తమాదానిని, 

వైకధా=అనేకవిధములుగా, చిచ్చేద=ఛేదించెను. 

తా. ఆ శిలను బద్దలు కొట్టినట్లు చూచిన సుగీవుడు కోధావిష్టుడై 

సాలవృక్షమును పెరికి ప్రయోగించగా మహోదరుడు దానిని చాల ముక్కలుగా 

ఖండించెను. 15 

మూ. శరైశ్చ విదదారైనం శూరః పరబలార్తనః, 

స దదర్శ తతః క్రుద్ధః పరిఘుం పతితం భువి. 16 

లే ప్ర. అ. శూరణాశూరుడు, పరబలార్హనః=శత్రు సేనలను పీడించువాడు 
అయిన మహోదరుడు, ఏనమ్సుగగ్రీవుళ్లి, శరై;ాబాణాలచేత, విదదార=చీల్చెను. 
తతః౭అటు పిమ్మట, సణాసు(గీవుడు, క్రుద్ధణాకో పించినవాడై, భువి=నేలమీద, 

పతితమ్=పడిన, పరిఘమ్=పరిఘను, దదర్శ=చూచెను. 

తా. శృత్రుసేనాసంహారకుడైన ఆ మహోదరుడు బాణాలతో ఆ సుగ్రీవుళ్లి 
చీల్చివేసెను. అప్పుడు కోపించిన సుగ్రీవుడు (క్రింద పడి ఉన్న ఒక పరిఘను 
చూచెను. 16 
మూ. ఆవిధ్య తు స తం దీప్తం పరిఘం తస్య దర్శయన్,. 

పరిఘేుణోగ్రవేగేన జఘానాస్య హయోత్తమాన్. 17 
ఖీ 

ప్ర. అ. సజాసుగ్రీవుడు, దీష్తమ్ప్రకాశించుచున్న, తం *పరిఘమ్= 

ఆ పరిఘను, ఆవిధ్యానేలకువేసి కొట్టి, తస్య=వానికి, దర్శయన్ =చూపుచు, 
ఉగగ్రవే గేన-ఉగమైన వేగము గల, పరిఘేణాపరిఘచేత, . అస్య=వీనియొక్క, 

హయోత్తమాన్ = శేష్పములైన గుజ్జములను, జఘానాచం పెను. 

తా. సుగ్రీవుడు ప్రకాశించుచున్న ' ఆ పరిఘను. నేలపై చేసి కొట్టుచు, 
ఆ రాక్షసునికి చూపి వాని గుజ్జములను దానితో చంపీవేసును. 17 

మూ. తస్మాద్ధతహయార్వ్రః పో౬_వప్లుత్య మహారథాత్ , 

గదాం జగ్రాహ సం|క్రుద్దో రాక్షసో౭_థ మహోదరః. 18 

ప్ర అ అధథ=అటు పిమ్మట, _వీరఃావీరుడైన, రాక్షసఃరాక్షసుడైన, 
౬. a యె 2 
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స=లఆ, మహోదరః=మహోదరుడు, హతహయాత్ =చంపబడిన గుజ్బములు గల, 

తస్మాత్= ఆ, మహారథాత్= =గొప్పు రథమునుండి, అవప్లుత్య= క్రిందికి దుమికి, 

క్రుద్ధణాకో పించినవాడై, గదామ్=గదను, జగ్రాహ=(గ్ర హించెను. 

తొ. వీరుడైన మహోదరుడు గుజ్జములు చంపబడిన ఆ మహారథమునుండి 

క్రిందికి దుమికి కోపముతో గదను గ్రహించెను. 18 

మూ. గదాపరిఘుహపౌ తౌ యుధి వీరౌ సమీయతుః, 
నర్హన్తౌ గోవృషప్రఖ్యౌ ఘనావివ సవిద్యుతౌ. 19 

ప్ర. అ. గదాపరిఘహస్తా=గద పరిఘ హస్తములందు గల, వీరౌ=వీరులైన, 
గోవృషపభ్యౌ=వృషభములతో సమానులైన, తౌ=వారిద్దరూ, సవిద్యుతౌ= మెరుపు 

లతో కూడిన, ఘనావివ=రెండు మేఘముల వలె, నర్హనౌ=ధ్వనిచేయుచున్ల వారె, 
రై (శి ఇ రుల 

యుధి=జయుద్ధమునందు, సమీయతుః=తలబడిరి. 

తా. వృషభముల వలె ఉన్న వీరులైన వారిద్దరూ గర్హించుచు, గదను 

పరిఘను హస్తములలో ధరించి, మెరుపులతో 'కూడిన మేఘములు వలె యుద్దానికి 

తలబడిరి. 19 

మూ. తతః క్రుర్లో గదాం తస్య చిక్షేప రజనీచరః, 

జ్యలన్తీం భాస్కరాభాసాం సుగ్రీవాయ మహోదర. 20 

Cd 

పై అ తతః=అటు పిమ్మట, తస్య=సుగ్రీవునకు, క్రుద్దణాకో పించిన, 

రజనీచరః=రాక్షసు డైన, మహోదరణమహోదరుడు, బృలస్తీ మ్=ప్రజి లించుచున్న, 

భాస్కరాభాసామ్= సూర్యునివంటి కాంతి ,గల, గదామ్=గదను, సు వాయాసుగ్లీ 

వునకు, చిక్షేప=విసిరెను. 

తొ. పిమ్మట మహోదరుడు సుగ్రీవునిపై కోపించి, ప్రజ్య్వలించుచున్న, 
సూర్యునివంటి కాంతి గల ఆ గదను ఆతని పైకీ విసిరెను. 20 

మూ గదాం తాం సుమహాఘోరామాపతస్తీం మహాబలః, 

సుగ్రీవో రోషతామాక్షః సముద్యమ్య మహాహవే, 2] 

ఆజఘాన గదాం తస్య పరిఘేణ హరీశ్వరః, 

సపాత స గదోద్భిన్న: పరిఘస్తస్య భూతలే, ౨29 

ప్ర అ. మహాహవే= =మహాయుద్దమునందు, ఆపతస్తీమ్= =వచ్చిపడుచున్న, 
సుమహాఘోరామ్=చాల భయంకరమైన, తాం గదామ్=ఆ గదను,(చూచి, 
మహాబలః=గొప్పు బలము గల, రోషతామాక్ష=రోషముచేత ఎట్టి నైన నేత్రములు 

గల, హరీశ్వరః=వానరప్రభు వైన, సుగ్రీవా సుగీవుడు, సముద్యమ్య=పరిఘను ఎత్తి, 
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తస్య=వానియొక్క, గదామ్=గదను, ఆజఘాన=కొ'బ్లను. గదోద్భిన్నః=గదచేత 

విరగ గొట్టబడినదై, తస్య=వానియొక్క, పరిఘః=పరిఘ, భూతలే=నేలమీద, 
పపాత=పడెను. 

తా. ఆ మహాయుద్దమునందు వచ్చి మీద పడుచున్న, చాల 

భయంకరమైన ఆ గదను చూచి, మహాబలవంతుడూ, వానరరాజూ అయిన 

సుగ్రీవుడు కోపముచేత ఎజ్జనైన నేత్రములతో దానిని ఆ పరిఘతో కొట్టను. 

కొని ఆ పరిఘ గదచేత విరుగగొట్టబడి నేలమీద పడిపోయెను. 21, 22 

మూ. తతో జగ్రాహ తేజ స్వీ సుగ్లీవో వసుధాతలాత్, 

ఆయసం ముసలం ఘోరం సర్వతో హేమభూ షితమ్. 23 

(ప. అ. తతఃఅటు పీమ్మట, తేజస్వీ=తేజః శాలియైన, సుగ్రీవః=సుగ్రీవుడు, 

వసుధాతలాత్ =నేలమీదనుండి, సర్వతః=అంతటా, హేమభూషితమ్=బంగారము 
చేత అలంకరింపబడిన, ఘోరమ్=భయంకర మైన, ఆయసమ్=ఇనుము వికారమైన, 

ముసలమ్=ముసలమును, జగ్రాహా[గ్రహించెను. 

తౌ. పిమ్మట తేజఃశాలియైన సుగీవుడు అంతటా బంగారముచేత 

అలంకరింపబడిన, భయంకరమైన ఇనుపరోకలిని నేలమీదనుండి (గ్రహించెను. 

మూ. స తముద్యమ్య చికేప సో౬ప్యస్య ప్రాక్షిపద్గదామ్, 
లె త 0 

భిన్నావన్యోన్యమాపాద్య సేతతుస్తా మహీతలే. 24 

ప్ర అ. సఃాసుుగ్రీవుడు, తమ్=ఆ ముసలమును, ఉద్యమ్య=ఎత్తి, 
చిక్లేపావిసిరెను. సో౭2_పి=అతడు కూడా, అస్యావీనికి (వీనిమీదిక్సి, 
గదామ్=గదను, ప్రాక్టిపత్ =విసరెను. తౌ=ఆ రెండూ, అన్యోన్యమ్=ఒకదాని నొకటి, 

ఆసాద్య=పొంది, భిన్నౌ=విరిగినవై, మహీతలే=భూమిమీద, పేతతుః=పడినవి. 

తా. సుగ్రీవుడు దానిని ఎత్తి విసరెను. మహోదరుడు కూడ మరొక 
గదను విసరెను. ఆ రెండూ ఒకదానికి ఒకటి తగిలినవై నేలమీద పడినవి. 24 

మూ. తతో భిన్నప్రహరణా ముష్టిభ్యాం తౌ సమీయతుః, 

తేజోబలసమావిష్టా దీప్తావివ హుతాశనౌ. 25 

ప్ర. అ. తతః=అటు పిమ్మట, లేజోబలసమావిష్టా=తేజస్సుతో ను బలము 

తోను కూడిన, తౌ=వారిద్దరూ, భిన్నప్రహరణౌ=విరిగిపోయిన ఆయుధములు 
కలవారై, దీప్తా=మండుచున్న, హుతాశనౌ ఇవాఅగ్నుల వలె, ముష్టిభ్యామ్= పిడికిళ్లతో, 
సమీయతుః=కలి సిరి. 

తా ఆయుధములు విరిగిపోయిన పీమ్మట తేజోబలములు గల, 
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_ ప్రజ్యలించుచున్న అగ్నుల వలె ఉన్న వారిద్దరూ ముష్టియుద్ధమునకు తలబడిరి. 

మూ. జఘ్నతుస్తా తదాన్యోన్యం నదన్తౌ చ పునః పునః, 

తలైశ్సాన్యోన్యమాహత్య సేతతుశ్చ మహీతలే. 26 

ప్ర. అ. తదా=అప్పుడు, తౌ=వారిద్దరూ, పునః పునః=మాటిమాటికి, 

నదన్నా=ధ్వనిచేయుచున్నవారై, అన్యోన్యమ్ =పరస్పరము, జఘ్నతుః=కొట్టుకొనిరి. 

అన్యోన్యమ్=పరస్పరము, తలైః=అరచేతులచేత, ఆహత్య=కొట్టుకొని, మ హీతలే= 
నేలమీద, పేతతుః చ=పడిరి. 

తా. వాళ్ళిద్దరూ మాటి మాటికి అరచుచు పరస్పరము కొట్టుకొనిరి. 

అరచేతులతో ఒకరి నొకరు కొట్టుకొని నేలమీద పడిరి. 26 

మూ. ఉత్పేతతుస్తదా తూర్గం జఘ్నతుశ్చ పరస్పరమ్, 

భుజైశ్సిక్రి పతుర్వీరావన్యో న్యమపరాజితౌ. 27 

ప్ర, అ. తదా=అప్పుడు, తూర్ణమ్= =శీ ఘముగా, ఉల్పేతతుణ పై: సెకి ఎగిరిరి. 

పరస్పరమ్=పరస్పరము, జఘ్నతుః ' చాకొట్టుకొనిరి. వీరౌ=వీరులైన వారి 

దరూ, అపరాజితౌ=ఓడిపోనివారై, అన్యోన్యమ్=పరస్పరము, భుజైః=భుజములచేత, 

చిక్షిపతుః=వి సిరి కొట్టిరి. 

తా. అప్పుడు వీరులైన వాళ్ళిద్దరూ పరాజయము చెందక శీఘ్రముగా 
లేచి కొట్టుకొనిరి. భుజముచేత ఒకరి నొకరు గెంటికొనిరి. 27 

మూ. జగ్మతుస్తా శ్రమం వీరౌ బాహుయుద్దే పరంతపొ, 
జహార చ తదా ఖడ్గమదూరపరివర్తి నమ్, 28 

రాక్షసశ్చర్మ ణా సార్హం మహావేగో మహేదరః. 

ప్ర. అ. పరంతపౌ=శత్రువినాశకులైన, తౌ తౌ=ఆ, వీరౌ=వీరులు, బాహుయుద్దే= 

బాహుయుద్ధమునందు, శ్రమమ్=శమను, జగ్మతుః=పొందిరి.  తదా= =అప్పుడు, 

మహావేగః=గొప్ప వేగము గల, రాక్షసః=రాక్షసుడైన, మహోదరః=మహోదరుడు, 

అదూరపరివర్తి నమ్=సమీపమునందు " పడి యున్న, ఖడ్గమ్= =ఖడ్గమును, చర్మణా 

సార్హమ్= =డాలుతో కూడ, జహారగ హించెను. 

తా. శత్రుసంహారకులైన ఆ వీరులిద్దరూ బాహుయుద్దము చేసి 

అలి సిపోయిరి. అప్పుడు మహావేగము గల మహోదరుడు దగ్గరనే పడి ఉన్న 

కత్తిని డాలును తీసికొనెను. 28. 

మూ. తథైవ చ మహాఖడ్గం చర్మణా పతితం సహ, 29 

జగ్రాహ వానర శేష్టః సుగ్రీవో వేగవత్తరః 
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శో ప్ర అ. తథైవ=అ ట్ర, వేగవత్తరః=అధికమైన వేగము గల, వానరశ్రేష్టః= 

వానర శ్రేష్టుడైను సుగ్రీవజాసుగ్రీవుడు, పతితమ్=పడి ఉన్న, మహాఖడ్గమ్=గొప్ప 
ఖడ్గమును, చర్మణా సహ=చర్మముతో కూడ, జగ్రాహాగ హించెను. 

తా. అధికవేగవంతుడు, వానర[శ్రేషుడూ అయిన సుగ్రీవుడు కూడ పడి 
ఉన్న మహాఖడ్గమును, డాలును (గ్రహించెను. 29 

మూ. తతో రోషపరీతాజౌ నదన్హావభ్యధావతామ్, 30. 

ఉద్యతాసీ రణే హృష్టా యుద్దే శస్త్ర విశారదౌ. 

ప్ర అ తతాఅటు పిమ్మట, రోష షపరీతాజ్లౌ= రోషముతో ' నిండిన 

శరీరములు గలవారు, ఉద్యతా సీ=ఎత్త బడిన ఖడ్గములు గలవారు, యుద్దేడ యుద్ధ 

మునందు, శస్త్ర విశారదౌ=ఆయుధములయందు సమర్జ్హులు అయిన వొళిద్దరూ, 

రణే=యుద్దమునందు, హృష్టా=సంతో షించినవారై, నదనో= =ధ్వనిచేయుచున్నేవారై, 

అభ్యధావలామ్= =ఎదురెదురుగా వెళ్లిరి. 

తా. పిమ్మట రోషముతో నిండిన శరీరములు గల్గవారు, యుద్దమునందు ' 

ఆయుధ ప్రయోగము చేయు నేర్పు గలవారు అయిన వాళ్లిద్దరూ యుద్దేమునందు 

ఉత్సాహవంతులై, ఖడ్గము లెత్తి గర్హించుచు ఒకరి పై కరు దుమికిది. 30 

మూ. దక్షిణం మణ్బలం చోభో సుతూర్లం సంపరీయతుః, 31 

అన్యోన్యమభిసంగక్రుద్దౌ జయే ప్రణిహితావుభౌ. 

ప్ర. అ. అన్యోన్యమ్=పరస్పరము, అభిసంక్రుద్దా= =కో పించిన, జయే=జయ 

మునందు, (ప్రణిహితౌ=ఏకాగమనస్సు గల, ఉభౌ=వారిద్దరూ, సుతూర్హమ్= చాల 

శీఘ్రముగా, ప్రదక్షిణమాప్రదక్షిణముగా, మణ్జలమ్= =మండల భ్రమణమును (గుండ 

ముగా తిరుగుటను), సంపరీయతుః=చే సిరి. 

తా. జయము సంపాదించవలె నను నిశ్చయము గల వారిద్దరూ 

పరస్పరము కోపించి అతిశీఘముగా, ప్రదక్షిణముండలభమణములు చేసిరి. 31 

మూ. సతు శూరో మహావేగో వీర్యశ్లాఫీ మహోదరః, 32 
మహాచర్మణి తం ఖడ్గం పాతయామాస దుర్మతిః. 

ప్ర అ.. శూరః=శూరుడు , వీర్యశ్తా ఘీ= పరాక్రమముచే శ్లా శాఘీంచుకొనువాడు, 

దుర్మతిఃదుష్టబుద్దీ అయిన, సః మహోదరః=ఆ మహోదరుడు, మహావేగః= =గ్పు 

వేగముగలవాడై, ర్ాఆ, ఖడ్గమ్=ఖడ్గమును, మహాచర్మణి= గొప్ప చర్మమునందు, 

పాతయామాసా =పడవేసె 

తా. శూరుడు, తన పరాక్రమమును గూర్చి శ్చాఘించుకొనువాడు, 
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దుష్టబుద్దీ అయిన మహోదరుడు మృహావేగముతో ఖడ్గమును (సుగ్రీవుని 

చేతీలోని) డాలుమీద నాకును. re 32 

మూ. లగ్నముత్కర్షతః ఖడ్గం ఖర్మేన ల్లేసికుష్టురః, 33 

జహార సశిరస్ర్రాణం కుణ్బలోపగతం శిరః. 

ప్ర అ. కపికుష్టారఃసుగ్రీవుడు, లగ్నమ్ =లస్ష మైన, ఖడ్గమ్-ఖడ్గమును, 

ఉత్కర్ష్తతః= పైకి లాగుచున్న వానియొక్క, సశిర స్రాణమ్=తల కవచముతో కూడిన, 

కుణ్బలోపగతమ్=కుండలములతో కూడిన, శిరః=శిరస్సును, ఖర్గేన=ఖడ్గముచేత, 

జహార=హరించెను. 

తా. డాలుపైన తగుల్కొన్న ఖడ్గమును లాగికొనుచుండగా, శిరస్ర్రాణ 

ముతో కూడిన, కుండలాలంకృత మైన ఆతని శిరస్సును సుగ్రీవుడు ఖడ్గముచేత 

ఖండించెను. 
33 

మూ. నికృత్తశిరసస్తస్య పతితస్య మహీతలే, 34 

తద్చలం రాక్ష సేన్తుస్య దృష్ట్వా తత్ర న దృశ్యతే. 

ప్ర, అ నికృత్తశిరసః=ఖండించబడిన శిరస్సు గల, తస్య=అతడు, 

మహీతలే=నేలమీద, పతితస్య=పడిపోయినవాడగుచుండగా, రాక్ష సేన్హస్య=రావణు 

నియొక్క్య, బలమ్= సైన్యము, తత్=దానిని, దృష్టాా=చూచి, తత్ర=అక్కడ, న 

దృశ్యతే=కనబడలేదు. 

తా. మహోదరుడు శిరస్సు ఖండింపబడి నేలమీద పడిపోయిన వెంటనే 

అది చూచి రావణుని సైన్యము అక్కడ కనబడకుండా పారిపోయిరి. - 34 

మూ. హత్వా తం వానరైః సార్ధం ననాద ముదితో హరిః, 35 

చుక్రోధ చ దశగ్రీవో బభౌ హృష్టశ్చ రాఘవః. 

ప్ర అ. హరిః=సుగ్రీవుడు, తమ్=వానిని, హత్వా=చం పీ, వానరైః= 

సార్హమ్=వానరులతో కూడ, ముదితః=సంతో షించినవాడై, ననాదాధ్వనిచే సెను. 

దశగీవః=రావణుడు, చుక్రోధ చ=కోపించెను.  రాఘవశ్చూరాముడు కూడ, 

హుషః=సంతో షించినవా డ్రై, బభౌ=ప్రకాశించెను. 

తా. సుగ్రీవుడు ఆతనిని చంపి సంతోషించి వానరులతో కూడి 

విజయధ్యానములు చేసను. రావణునకు కోపము, రామునకు సంతోషము 

కలిగెను. 
35 

మూ. _ విషళ్షవదనాః సర్వే రాక్షసా దీనచేతసః, 36 

విద్రవన్తి తతః సర్వే భయవిత్రస్త చేతసః. 



466 శ్రీమదామాయణము 

ప్ర. అ. సర్వే=సమస్తమైన, రాక్షసాఃరాక్షసులు, విషల్ణవదనాణాదిగులు 

చెందిన ముఖములు గలవారై, దీనచేతసణాదీనమైన చిత్తములు గలవారు అయిరి, 

సర్వే=అందరూ, భయవిత్రస్త చేతసణాభయాకాంతములైన మనస్సులు కలవారై, 

తతః=అక్కడినుండి, విదవన్తి =పాొరిపో యిరి. 

తా. ఆ రాక్షసులందరూ దైన్యముతో కూడిన మనస్సులతో, పాలిపోయిన 

ముఖాలతో భయాక్రాంతచిత్తులై అక్కడినుండి పారిపోయిరి. 36 

మూ. మహోదరం తం వినిపాత్య భూమౌ 

మహాగి రేః కీర్ణమివైకదేశమ్, 

సూర్యాత్న జస్త త్ర 'రరాజ లక్ష్మా $ 

సూర్యః స్వతేజోభిరివాప్రధృష్యః. 37 

శో ప్ర అ. సూర్యాత్మజఃాసుగ్రీవుడు, మహాగిరే=మహాపర్వతముయొక్క, 
కీరన్=దూరముగా పడవేయబడిన, ఏకదేశమ్ ఇవాఒక భాగమువలె ఉన్న, 
తం మహోదరమ్=-ఆ మహోదరుణ్ణి, భూమౌ=నేలమీద, వినిపాత్య=పడవే సి, 

అప్రధృష్యః= ఎదిరింప శక్యము గానివాడై, సూర్యః=సూర్యుడు, స్వలేజోభిరివ=తన 

తేజస్సులతో వలె, తత్ర=అక్కడ, లక్ష్మ్రాైశోభతో, రరాజ=|పకాశించను, 

తా. పర్వత భాగమును ఒక దానిని పడగొట్టినట్లు ఆ మహోదరుని 

నేలమీద పడగొట్టి ఎదిరింప శక్యముకాని స్నుగీవుడు సూర్యుడు తన తేజస్సుతో 
ప్రకాశించి నట్లు జయలక్ష్మితో ప్రకాశించెను. 37 

య యి 

మూ. అథ విజయమవాప్య వానరేన్లః 
సమరముఖే సుర సద్ధయక్షసం ౩ యైకి 

అవనితలగతైశ్ళ భూతసల ఘు 

త్లరుషసమాకులితైర్నిరీక్ష్య మాణః, 38 

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే ఆదికావ్యే 

సప్తనవతితముః సరః, 
గి 

ప్ర. అ. అథ= =అటుపిమ్మట, వాన రెన్ట్రః=స్నుగీవుడు, సమరముఖే= యుద్దా 
(గ్రమునందు, విజయమ్=విజయమును, అవాప్య= =పొంది, సుర సిద్దయక్షసం ఘః 
సురా సిద్ధ్దాయక్టుల సముదాయములచేతను, హరుషసమాకులితెః= “పంతోషముచేత 
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వ్యాస కులులుగా చేయబడిన, అవనితల గై=భూమియందున్న, భూతసంమైః చాప్రా 
౬౯౩౨ల సముదాయములచేతను, నిరీక క్షమాణణాచూడబడుచున్న వాడు (ఆయెను). 

తా. అప్పుడు యుద్ధరంగమునందు విజయమును పొందిన ఆ సుగ్రీవుణ్ణి 
దఊఉేవళతలు, సిద్దులు, యక్షులు, భూమిమీద నివసించు వారందరూ సంతోషముతో 

చూచిరి. 38 

* బాలానందిని ” అను శ్రీమదామాయణాం ధవ్యాఖ్యానమునందు 

యుద్దకాండములో తొంబదిఏడవ సర్గ సమాప్తము. 



అథ అష్టనవతితమః సర్గః 

[అంగదుడు మహాపార్చు తో చంవుటు.] 

మూ. మహోదరే తు నిహతే మహాపార్ళో న మహాబలః, 

సుగ్రీవేణ సమీక్ష్యాథ క్రోధాత్సంరక్త లోచనః, ] 

అజ్జదస్య చమూం భీమాం నోభయామాస మార్గణైః. 

ప్ర. అ. సుగ్రీవేణాసుగీవునిచేత, మహోదరే=మహోదరుడు, నిహతే= 

చంపబడినవాడగుచుండగా, మహాబలః=గొప్ప బలము గల, మహావార్శ గామహాపా 

ర్భ్వుడు, సమీక్ష ్య=చూచి, అథ=అటు పిమ్మట, [కోధసంరక్తలో చనః= క్రోధముచేత 
 ఎట్టినైన నేత్రములు గలవాడై, మార్ష్గణైః౭బాణముల త, అజ్ఞదస్య=అంగదునియొక్క, 

భీమామ్-భయంకరమైన,చమూమ్=ేనను, క్షోభయామాసక్షోభింపచేసెను. 

తా. మహోదరుడు స్నుగీవునిచేత చంపబడుట చూచి మహాబలశాలియ్రైన 
మహాపార్చు గడు కోపముతో నేత్రములు ఎబ్జబడగా, బాణాలచేత అంగదుని 

భయంకరమైన సైన్యమును క్షోభింపచేసెను. 1 

మూ. స వానరాణాం ముఖ్యానాముత్తమాజ్ఞాని రాక్షసః, 2 
పాతయామాస కాయేభ్యః ఫలం పృన్తాదివానిలః. 

పై అ. సః రాక్షసఃఆ రాక్షసుడు, ముఖ్యానామ్=ముఖ్యు లైన, 
వానరాణామ=వానరులయొక్క, ఉత్తమాజ్ఞాని=శిరస్సులను, అనిలఃణ=వాయువు, 

- వృన్నాత్=తొడిమనుండి, ఫలమివాఫలమును వలె, కాయేభ్యః=శరీరములనుండి, 
పాతయామాస=పడగొ ట్రైను. 

తా. ఆ రాక్షసుడు ముఖ్యులైన వానరుల శిరస్సులను, వాయువు 
తొడిమనుండి ఫలములను వలె, శరీరములనుండి పడగొ టైను. 2 

మూ. కేషాం చిదిషుభిర్చాహూంశ్చిచ్చెదాథ స రాక్షసః. 3 
వానరాణాం సుసంరబః పార్శ నం కేషాం చిదాకిపత్. 

అమె ) Aa 

ప్ర. అ. అథామరియు, సః రాక్షసః=ఆ రాక్షసుడు, సుసంరబ్దః- చాల 
తొందరపడు చున్నవాడై, కేషాం చిత్=కొందరు, వానరాణామ్=వానరులయొక్క, 
బాహ్మూన్=బాహువులను, ఇషుభిః=బాణములచేత, చిచ్చేద=ఛేదించెను. కేషాం 
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చిత్ =కొందరియొక్క, పార్శ ప్రమ్ాపార్ళ మును, ఆక్షిపత్ =కొట్టిచే సెను. 

తొ. ఆ రాక్షసుడు బాగుగా విజృంభించి బాణాలచేత కొందరు వానరుల 

బాహువులను ఛేదించెను. కొందరి పార్శభాగములను చెక్కివే సెను. 3 

మూ. తే ౭ర్డితా బాణవేగేన మహాపార్శ్వేన వానరాః 4 

విషాదవిముఖాః సర్వే బభూవుర్గతచేతసః. 

ప్ర అ మహాపార్చే ఏనామహాపార్చు సనిచేత, బాణవే గేనాబాణముల 

వేగముచేత, అర్దితాః= పీడింపబడిన, తే వానరాః=ఆ వానరులు, సర్వే=అందరూ, 

విషాదవిముఖాఃదుఃఖముచేత విముఖులై, గతచేతసః=పోయిన చైతన్యము కలవారు, 
బభూవుః=అయిరి. 

తొ. మహాపార్చు వేని బాణవేగముచే పీడింపబడిన ఆ వానరులందరూ 

దుఖముచేత యుద్దవిముఖులై చైతన్యము _ లేనివారు అయిరి. 4 

మూ. నిశమ్య బలముద్విగ్నమజ్గదో రాకపారితమ్, రి 
నీ లు ౧ 

వేగం చే మహావేగః సముద్ర ఇవ పర్వసు. 

ప్ర. అ. అజ్బదః=అంగదుడు, రాక్షసార్షితమ్=రాక్షసునిచేత పీడింపబడిన, 

ఉద్విగ్నమ్=దిగులుచెంది ఉన్న, బలమ్= సైన్యమును, నిశమ్య =విని, పర్వసు=పర్వ 

ములయందు, సముద్రః ఇవాసముద్రమువలె, -మహా వేగణగొప్పు వేగముగలవాడై, 

వేగమ్= వేగమును, చ(క్రే=చే సెను. 

తా. అంగదుడు సైన్యము రాక్షసునిచేత కీడింపబడి దిగులుచెంది 

ఉన్నట్లు విని మహావేగవంతుడై, పర్వకాలములయందు సముద్రమువలె గొప్ప 

వేగమును చేసెను. ర్ 

మూ. ఆయసం పరిఘం గృహ్య సూర్యరశ్మి సమప్రభమ్, 6 

సమరే వానర[శ్రేష్ణో మహాపార్శ్వే న్యపాతయత్. 

ప్ర. అ. వానర్యశ్రేష్టః౭అంగదుడు, సూర్యరశ్మి సమప్రభమ్=సూర్యకిరణము 

లతో సమానమైన. కాంతిగల, ఆయసమ్=ఇనుము వికారమైన, పరిఘమ్=పరిఘను, 

గృహ్య=గ్రహించి, సమరే=యుద్దమునందు, మహాపార్ళే $ెమహాపార్శ ;నిమీద, 

- న్యపాతయత్ =పడవేసెను. 

తా. అంగదుడు సూర్యకిరణములతో సమానమైన కాంతి గల ఇనుప 

పరిఘను “గ్రహించి, యుద్ధమునందు ఆ మహాపార్ముుని పై పడవేసెను. 6' 
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మూ. సతు తేన ప్రహారేణ మహాపార్శో | విచేతనః, 7 

ససూతః స్యన్లనాత్త న్మాద్విసంజ్ఞశ్చాపతద్భువి. 

ప్ర అ. సః మహాపార్శ్వణాఆ మహాపార్భు్వుడు, తేన (ప్రహారేణాఆ 

దెబ్బచేత్య విచేతనపోయిన చైతన్యము గలవాడై, ససూ తః=సారథిసహి 

తుడ్రై, తస్మాత్ =ఆ, స్యన్లనాత్ =రథమునుండి, విసంజ్ఞః౯సంజ్ఞ పోయినవాడ్జె 

భువి=నేలమీద, అపతత్ =పడెను. 

తా. ఆ దెబ్బకు చైతన్యము కోల్పోయిన మహాపార్మ్శ్వుడు మూర్భచెంది 

సారథితో సహా ఆ రథమునుండి క్రింద పడెను. 

మూ. తస్యర్క్షరాజస్తేజస్వీ నీలాశ్ఞానచయోపమః, "8 

నిష్పత్య సుమహావీర్యః స్వయూధథాన్మేఘసంనిభాత్ , 

ప్రగృహ్య గిరిశృజ్ఞాభాం క్రుద్ధః స విపులాం శిలామ్, 9 

అశ్యాన్ జఘాన తరసా బభళ్టు స్యన్తనం చ తమ్. 

ప్ర అ. లేజ స్వీ=తేజస్సు కలవాడు, నీలాళ్టునచయోపమః =నల్లని కాటుక 

ప్రోగుతో సమానుడు, సుమహావీర్యః=చాల గొప్ప పరాక్రమము గలవాడు అయిన, 
బుక్షరాజః=జాంబవంతుడు, క్రుద్ధః=కో పించినవాడై, మేఘసంనిభాత్ =మేఘము 

వంటి, స్వయూథాత్=తన గుంపునుండి, నిష్పత్య=బైటకు ఎగిరి వచ్చి, గిరిశ్ళజ్బ్ 
భామ్=పర్వతశి ఖరము వంటి కాంతి గల, విపులామ్=విశాలమైన, తిలామ్=శిలను, 

(పగృహ్య=గహించి, తరసా=బలముచేత, తస్య=వానియొక్క, అశ్వాన్ =గుట్ణములను, 

జఘాన=చం పెను. తమ్=ఆ, స్యన్ననం చారథమును కూడ, బభబ్ఞ.=౯విరచెను. 

తా. తేజః శాలి, గొప్పు పరాక్రమము గలవాడు అయిన, నల్లని కాటుక 

(పోగు వంటి జాంబవంతుడు మేఘము వలె ఉన్న. తన గుంపునుండి ఎగిరి 
బైటకు వచ్చి, (క్రోధముతో పర్వతశిఖరము వంటి విశాలమైన శిలను గ్రహించి, 
బలముచేత, ఆతని గుజ్జములను చంపి ఆ రథమును కూడ  విరుగగొబ్టును. 

మూ. ముహూర్తాల్లబ్దసంజ్ఞస్తు మహాపార్శో్వో మహాబలః, 10 
అజ్జ్ఞదం బహుభిర్పాణర్ఫూయస్తం ప్రత్యవిధ్యత. 

ప్ర అ. ముహూర్తాల్ =ముహూర్తకాలములో, లబ్బసంజ్ఞ=పొందబడిన 
సంజ్ఞ గల, మహాబలఃగొప్ప బలము గల, మహాపార్శ $ామహాపార్చు వడు, 
బహుభిః=అనేకము లైన, బాణైః=బాణములచేత, తమ్=ఆ, అజదమ్ =అంగదుళ్ల, 

భూయఃమరల, ప్రత్యవిధ్యత=కొ ట్టను. 

తా మహాబలవంతుడైన మహాపార్చ్య్వుడు ముహూర్తకాలములో మూర్చ 
నుండి తేరికాని, అనేకబాణములతో మరల అంగదుని క్ టను. 10 
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మూ, జామృవన్తం త్రభిర్పాణరాజఘాన స్తనాన్తరే, 1l 
బుక్షరాజం గవాక్షం చ జఘాన బహుభిః శరెః. 

ప్ర. అ. బుక్షరాజమ్=భల్లూకరాజైన, జామ్బవన్తమ్=జాంబవంతుళ్తి, సనా 
న ర=వక్షస్టలమునందు, (తిభి=మూడు, బాణెః=బాణాలతో, ఆజఘాన=కొ కును. 

ఆ మూ 
గవాక్షం చైగవాక్షుణ్ణి కూడ, బహుభిః=అనేకములైన, శరె=బాణములచేత, 
జఘాన=కొ టను. 

లు 

తా. భల్లూకరాజైన జాంబవంతుళ్లి మూడు బాణాలచేత వక్షఃస్తలముమీద 
థి కొట్ట గవాక్టుళ్లో కూడ  అనేకబాణములతో కొటైను. క్రై 

ల జరీ . మూ. గవాక్షం జామృవన్తం చ స దృష్టా క శరపడితౌ, 12 

జగ్రాహ పరిఘం ఘోరమజదః క్రోధమూర్చితః.. 

ప్ర అ. సః అజ్ఞద=ఆ అంగదుడు, శర పీడితౌ=శరములచేత పీడింపబడిన, 

గవాక్షమ్=గవాక్టు క్రి, జామ్బవన్తం చాజాంబవంతుళ్లి, దృష్టా $=చూచి, (కోధమూ 
రత కోధముతో నిండినవాడై, ఘోరమ్-భయంకర మైన, పరిఘమ్=పరిఘను, 
జ[గ్రాహ=గ్రహించెను. 

తా.  శరములచేత పీడింపబడిన గవాక్టుళ్లో, జాంబవంతుళ్లో చూచి 

అంగదుడు కోపొవేశముతో, భయంకరమైన పరిఘను గ్రహించెను. 12 

మూ. తప్యాజ్ఞదః సరోషాకో రాక్షసస్య తమాయసమ్, 18 
CaS ర్న (MN 

దూర స్థ్రితస్య పరిఘం రవిరశ్మిసమప్రభమి. 

ద్వాభ్యాం భుజాభ్యాం సంగృహ్య భామయిత్యా చ వేగవత్ 14 

మహాపార్శ స్య చికేప వధారం వాలినః సుతః. 
ల ఈ 

(ప్ర. అ. వాలినః=వాలియొక్క, సుతఃపుత్రుడైన, అజ్ఞదః=అంగదుడు, 

సరోషాక్షః=రోషముతో కూడిన కన్నులు కలవాడై , రవిరశ్మిసమప్రభమ్-సూర్య 
కిరణములతో సమానమైన కాంతిగల), ఆయసమ్=ఇనుము వికారమైన, తం 

పరిఘమ్=ఆ పరిఘను, ద్వాభ్యామ్=రెండు, భుజాభ్యామ్=భుజములతో, సంగృహ్య= 

పట్టుకొని, వేగవత్ =వేగముగా, భామయిత్వాచాత్రిప్పి, దూర స్థితస్య=దూరమునం 

దున్న, రాక్షసస్య=రాక్షసుడైన, తస్య=ఆ, మహాపార్శ్యస్యామహాపార్మునియొక్క, 

వధార్థమ్=దధకొరకు, చిశ్లేప=విసిరెను. 

తా. వాలిప్పుతుడైన అంగదుడు సూర్యకిరణములవంటి కాంతి గల ఆ 

ఇనుప పరిఘను రెండు చేతులతో పట్టి, వేగముగా త్రిప్పి; కోపముతో నిండిన 

నేత్రములు కలవాడై, దూరముగా ఉన్న ఆ మహాపార్మ్వుని చంపుటకై విసరిను. 
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మూ. స తు క్లిప్తో బలవతా పరిఘస్తస్య రక్షసః, 15 
ధనుశ్చ సశరం హస్తాచ్చిరస్రాణం చ పాతయత్. 

ప్ర అ. బలవతా=బలవంతుడైన అంగదునిచేత, క్రీప్తణావిసరబడిన, సః 

పరిఘః=ఆ పరిఘ, తస్య రక్షసణాఆ రాక్షసునియొక్క, హస్తాత్ =హస్తమునుండి, 

సశరమ్=బాణముతో కూడిన, ధనుశ్చాధనస్సును, శిరస్త్రాణం చశిరస్సును రక్షించే 

ఆచ్చాదనమును, పాతయత్ =పడగొ టను. 

తా. బలవంతుడైన అంగదుడు విసిరిన ఆ పరిఘ ఆ రాక్షసుని 

హస్తమునుండి శరముతో కూడిన ధనస్సును శిరస్రాణమును పడగొట్టెను.15 

మూ. తం సమాపాద్య వేగేన వాలిపుత్రః ప్రతాపవాన్, 16 

తలేనాభ్యహనత్కు)ద్ధః కర్ణమూలే సకుణ్ణలే. 

ప్ర.తే. ప్రతాపవాన్ =ప్రతాపవంతుడైన, వాలిపుత్ర౯అంగదుడు, |క్రుద్ధఃాకో 
పించినవాడై, తమ్=వానిని, వేగెన=వేగముతో, సమాసాద్య=పొంది, సకుణల్ణలే=కుండల 

ముతో కూడిన, కర్ణమూలే=కణతయందు, తలేన=అరచేతితో, అభ్యహనత్ =క్రొ ర్హైను. 

తా. ప్రతాపవంతుడైన అంగదుడు వేగముగా ఆతనిని సమీపించి, 

కోపముతో, కుండలాలంకృతమైన కణతమీద _ అరచేతితో కొట్టెను. 16 

మూ. సతు క్రుద్దో మహావేగో మహాపార్శ్వో మహాద్యుతిః, 17 

కరేణైకేన జగ్రాహ సుమహాన్తం పరశ్వధమ్. 

(ప్ర.అ. మహావేగః=గొప్ప వేగము గల, మహాద్యుతిః=గ్”ప్ప కాంతి గల, 

సః మహాపార్శ్వః=ఆ మహాపార్చ్వుడు, క్రుద్ధణ=కో పించినవాడై, ఏకేనాఒక్క, 
కరేణ=హస్తముచెత, సుమహాన్తమ్=చాల పెద్దదైన, పరశ్వధమ్గండ్రగొడ్డలిని, 
జ[గ్రాహ=గ్ర హించెను. 

తా. గొప్ప వేగము, గొప్ప కాంతి గల మహాపార్మ్వుడు కోపించి ఒక 
చేతితో చాల పెద్దదైన గండ్రగొడ్డలి గ్రహించెను. 17 

యలు యు 

మూ. తం తైలధౌతం విమలం శెలసారమయం దృఢమ్, : 18 

రాక్షసః పరమకక్రుద్దో వాలిపుత్రే న్య్వపాతయత్. 

ప్ర.అ. పరమక్రుద్దఃణమిక్కిలి కో పించిన, రాక్షసఃారాక్షసుడు, తైలధౌాతమ్డాతై 
లముచేత శుభము చేయబడిన, విమలమ్=మాలిన్యములేని, శెలసారమయమ్=ఇనుప 
వికారమైన, దృఢమ్=దృఢమైన, తమ్=ఆ గండ్రగొడ్డలిని, వాలిపుత్రేఅంగడుని 
యందు, న్యపాతయత్=పడవేసెను. 
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తా. ఆ రాక్షసుడు చాల' కోపించి తైలము పట్టించి శుద్దము చేయబడి, 

నిర్మలమైన, ఇనుపవికారమైన, ఆ గండ్రగొడ్డలిని అరిగదుని మీదికి విసిరెను. 

మూ. తేన వామాంసఫలకే భృశం ప్రత్యవపాతితమ్, 19 

అజ్ఞదో మోక్షయామాస సరోషః స పరశ్వధమ్. 

ప.అ. సరోషః=కోపముతో కూడిన, సః అజ్ఞదః= ఆ అంగదుడు, 

శేన-వానివీశ,  వామాంసఫలకే=ఎడమ భుజఫలకమునందు, భృశమ్=మిక్కిలి, 

ప్రత్యవ  పాతితమ్=-పడవేయబడిన, పరశ్వధమ్=గండ్రగొడ్డలిని, మోక్షయామాసైాత 

ప్పించుకొ నెను. 

తా. రోషముతో కూడిన ఆ అంగదుడు తన ఎడమ భుడముమీదికి 

గురిచేసి ఆ రాక్షసుడు విసిరిన ఆ గండ్రగొడ్డరిని తప్పించుకొ నెను, 19 

మూ. స వీరో వజసంకాశమబ్గదో ముష్టిమాత్మనః, 20 
సంవర ర్రయత్సుసంక్రుద్దః పితృతుల్యపరాక్రమ:. 

ప్ర.అ. పితృతుల్యపరా క్రమః=తండ్రితో సమానమైన పరాక్రమము గల, 

వీరః=వీరు డైన, సః అజ్ఞదఃాఆ అంగదుడు, సుసంక్రుద్దణాచాల కోపించిన 

వాడై, ఆత్మనః=తనయొక్క, వజసంకాశమ్= వజమువంటి, ముష్టిమ్=పిడికిలిని, 

సంవర్త యామాస=బిగించెను. 

తా. తండితో సమానమైన పరాక్రమము గల వీరుడైన అంగదుడు 

చాల కోపించి తన వజమువంటి పిడికిలిని గట్టిగా 'బిగించెను. 20 

మూ. రాక్షసస్య | స్తనాభ్యాశే మర్మజ్బో హృదయం ప్రతి 21 

ఇన్టాశనిసమస్పర్శం స ముష్టిం విన్యపాతయత్. 

ప్ర.అ. మర్మజ్ఞకామర్న ప్రదేశమున ఎరిగిన, సః=అంగదుడు, రాక్షసస్య= 
రాక్షసునియొక్క, స్తనాభ్యా శే=స్తనము దగ్గర, హృదయం (పతి= హృదయమును 

గూర్చి, ఇన్హాాశనిసమస్పర్శమ్=ఇంద్రుని వడ్రాముతో సమానమైన స్పర్శ గల, 

ముష్టిమ్=పిడికిలిని, విన్యపాతయత్ =పడవే సె 

తా. మర్మస్థానముల నెరిగిన అంగదుడు ఆ రాక్షసుని స్తనము దగ్గర 

హృదయమువైపు ఇంద్రుని వజ్రము వంటి స్పర్శ గల పిడికిలిని పడవేా సెను21 

మూ. తేన తస్య నిపాతేన రాక్షసస్య మహామృధథే, 22 

పఫాల హృదయం చాస్య స పపాత హతో భువి. 

ప్ర. అ. మహామృధే=ఆ మహాయుద్ధమునందు, తస్య=ఆ పిడికిలియొక్క, 
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తేన=ఆ, నిపాతేన=పడుటచేత, అస్య రాక్షసస్య=ఈ రాక్షసునియొక్క, హృద 
యమ్= =హృదయము, పఫాల=బద్రలయ్యెను. సః=అతడు, హతః=చంపబడినవాడై, 

భువి=నేలమీద, పపాత=పడెను. . 

తొ. ఆ మహాయుద్ధములో ఆ పిడికిలి దెబ్బకు ఆ రాక్షసుని గుండె 

పగిలిపోయెను. అతడు చచ్చి నేలమీద పడెను. 22 

మూ, తస్మిన్ వినిహతే భూమౌ తత్సెన్యం సంప్రచుక్టుభే, 23 

అభవచ్చ మహాన్ క్రోధః సమే రావణస్య తు. 

ప్ర. అ. తస్మిన్=అతడు, భూమౌ౭భూమియందు,  వినిహతే=చచ్చి 
పడిపోగా, తత్=ఆ, సైన్యమ్= సైన్యము, సంప్రచుక్టుభే=క్త =కోభ చెందెను. సమచే= 

యుద్దమునందు, రావణస్య=రావణునకు, మహాన్ = =గిప్పు, 'కోధజాకోపము, అభవత్ 

చ=కలిగెను కూడ 

తా. ఆతడు చచ్చి భూమి మీద పడిపోగానే ఆ సైన్యము క్షోభ 

చెందెను. రావణునకు యుద్దములో గొప్ప కోపము కలిగెను. 23 

మూ. వానరాణాం ప్రహృష్టానాం సింహనాదః సుపుష్కలః, 24 

స్పోటయన్నివ శబ్దేన లజ్కాం సాట్టాలగోపురామ్, 
సహాన్తేణేవ దేవానాం వాదః సమభవన్మ హాన్, 25 

ప్ర.అ. ప్రహృష్టానామాసంతో షించిన, _వానరాణామ్=వానరులయొక్కు, 
సుపుష్కలః=చాల ' అధికమైన, సింహనాదః=సింహనాదము, శబ్దేన=శబ్దముచేత, 
సాట్టాలగోపురామ్=బురుజులతోను గోపురములతోను కూడిన, అబ్బా మ్=లంక్షనం, 
శబ్దేన శబ్దముచేత, స్ఫోటయన్నివాబద్దలుకొట్టు చున్నది వలి, సహేస్త్రుణ=మహే 

ద్రునితో “కూడిన, దేపానామ్= =దేవతలయొక్క, మహాన్ =గొప్ప, నాదః ఇవాధ్యని 

వలె, సమభవత్ =ఆయెను. 

తొ. అప్పుడు సంతోషించిన వానరులు సింహనాదమును చేసిరి. 
మ హేంద్రునితో కూడిన దేవతలు చేసిన మహానాదము వలె ఉన్న ఆ 

సింహనాదము శబ్దముచేత బురుజులతోను, గోపురములతోను కూడిన లంకను 
బద్దలుకొట్టుచున్నట్లు ఉండెను. 24, 25 

మూ. అథేన్తుశత్రుస్త్రిదశాలయానాం 
వనౌకసాం చైవ మహాప్రణాదమ్, 

(శ్రుత్వా సరోషం యుధి రాక్ష పేని క ; 

పునశ్చ యుద్దాభిముఖో2_వతస్టే, . ౨26 

| 

' | 
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ఇత్యార్తై శ్రీమద్రామాయణే ఆదికావ్యే 

యుద్దకాట్జే అష్టనవతితమః సర్గః. 

ప్ర.అ. అథ=అటు పిమ్మట, ఇన్తాశతుః౯ఇందద్రుని శత్రువైన, రాక్ష 

సేన్ర=రావణుడు, యుధి=యుద్దమునందు, త్రిదశాలయానామ్=దేవతలయొక్క, 

వనౌకసాం ' చైవ=వానరులయొక్క, మహాప్రణాదమ్ =గొప్ప ధ్వనిని, [శుత్వాైవిని, 

సరోషమ్=కోపముతో కూడినట్లుగా,' పునశ్చ=మరల, యుద్దాభిముఖః౭యుద్ధమునకు 

అభిముఖుడైై అవత ఫ్టైనిలచెను. 

తొ, పిమ్మట ఇంద్రశత్రువైన రావణుడు యుద్దభూమియందు వానరులు, 

దేవతలు చేయుచున్న గొప్ప ధ్వనిని విని కోపముతో మరల యుద్దానికి 

సంనద్దుడై నిలచెను. 26 

“ బాలానందిని ” అను శ్రీమృదామాయణాంధ్రవ్యాఖ్యానమునందు 

యుద్దకాంఢములో' తొంబదిఎనిమిదవ సర్గ సమాప్తము. 



అథ నవనవతితమః సర్గః 

[ రామరొవణుల యుద్దము. 

శ్లో మహోదరమహాపార్మ హతౌ దృష్ట్వా తు రాక్షపౌ, 
తస్మింశ్చ నిహతే వీరే విరూపాక్షే మహాబలే, 1 

ఆవిచేశ మహాన్ క్రోధో రావణం తు మహామ్సధే, 

సూతం సంచోదయామాస వాక్యం చేదమువాచ హ. 2 

'ప్ర.అ. రాక్షసౌ=రాక్షసులైన, మహోదరమహాపార్శౌ $ెమహోదరమహాపా 

రులను, హతౌ=చంపబడినవారినిగా, దృష్టా ఫెచూచి,వీరే=వీరుడైన, మహాబలే= 

గొప్ప బలము గల, తస్మిన్=ఆ, విరూపాక్లే-విరూపాక్టుడు, నిహతే=చంప 

బడినవాడగుచుండగా, మహామృధే=మహాయుద్దమునందు, రావణమారావణుక్షి?. 
మహాన్ =గొప్పు, న్టధూక పము, ఆవివేశ=ఆవేశించెను. సూతమ్=సారథిని, సం 
దయామాసఏరేపించెను. ఇదమ్=ఈ, వాక్యం చావాక్యమును కూడ,ఉవాచ 

హ=పలి కెను. 

తా, మహోదరమహాపార్చు సలు, మహాబలశాలియ్రైన విరూపాక్షుడు 

మరణించుట చూచిన రావణునకు ఆ మహాయుద్దమునందు గొప్ప క్రోధావేశము 

కలిగెను. అతడు సారథిని (పేరేపించి ఇట్లు పలికెను. 12 

మూ. నిహతానామమాత్యానాం రుద్దస్య నగరస్య చ, 

దుఃఖమేవాపనేష్యామి హత్యా తౌ రామలక్ష్మణా. 3 

ప్ర.అ. తౌ=ఆ, రామలక్ష్మణా=రామలక్ష శ్రణులను, హత్వా=చంపి, నిహా 

తానామ్=చంపబడిన, అమాత్యానామ్-మంత్రులయొక్క, రుద్దస్య=అరికట్టబడిన, 

నగరస్య చానగరముయొొక్క,  దుఃఖమ్=దుఃఖమును, అపనేష్యామ్యేవాతప్పుక 

తొలగించెదను. 

తా. ఆ రామలక్ష్మణులను సంహరించి, అమాత్యులు మరణించుటచేతను 

. లంకానగరము ముట్టడించబడుటచేతను కలిగిన దుఃఖమును తొలగించెదను. 

మూ. రామవృక్షం రణే హన్మి సీతాపుష్పఫలప్రదమ్, 

ప్రశాఖా యస్య సుగ్రీనో జామ్బవాన్ కుముదో నలః, 4 
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ద్వివిదశ్చెవ మైన్లశ్చ అజదో గనమాదనః, 
హై అయ na ® 

హనూమాంశ్స్చ సుషేణశ్చ సర్వే చ హరియూథపాః. 5 

(ప్ర.అ. యస్య=దేనికి, సుగ్రీవాసుగ్రీవుడు, జామ్సవాన్ =జాంబవంతుడు, 

కుముదః=కుముదుడు, ద్వివిద శ్చివా ద్వివిదుడు, మైవ్రశ్చ=మైందుడు, అజ్ఞదః=అం 

గదుడు, గన్హమాదనకాగంధమాద్నుడు, హనుమాంశ్చ= హనుమంతుడు, సుషే 

ణశ్చాసుష్నేణుడు, సర్వే=సమస్తమైన, హరియూథపాశ్చ=వానర పేనానాయకులు, 
ప్రశాభాః శాఖలో అట్టి, సీతాపుష్పఫలప్రదమ్= సీత అనే పుష్పఫలములను ఇచ్చు, 

రామవృక్షమ్=రాము డనే వృక్షమును, రణే= యుద్దమునందు, హన్మి=చంపెదను. 

తా. సుగీన-జాంబవత్ -కుముద-నల-ద్వివిద-'పైంద-అంగద-గంధమాదన 
హనూమాన్ -సుషణాది సర్వవానరు లనే శాఖలు గల, సీత అనే పుష్ప్రఫలముల 

నిచ్చు రాము డనే వృక్షమును రణములో ఛేదించెదను. 

వి. “సీతాపుష ఫలప్రదమ్” అనే దాని అర్థము సరిగా అన్వయించుటలేదు. 

ప్రాచ్య ప్రతిలో ఇది లేదు. వానరుల మాట మాత్రమే ఉన్నది. 4, 5 

మూ. స దిశో దశ ఘోషేణ రథస్యాతిరథో మహాన్, 
నాదయన్ ప్రయయౌ తూర్తం రాఘవం చాభ్యధావత, 6 

ప్ర. అ. మహాన్ =గొప్పు అతిరథః=అతిరథుడైన, సఃరావణుడు, రథస్య= 

రథముయొక్క,” ఘో షేణ=ధ్వనిచేత, దశ=పది, దిశః=దిక్కులను, నాదయన్ =ధ్వ 

నింపచేయుచు, తూర్గమ్=శీ ఘ్రముగా, ప్రయయౌ=వెళైను. రాఘవమ్=రాముణ్ణి 

గూర్చి, అభ్యధావత=ఎదురుగా శీఘ్రముగా వెళ్లెను. 

తా. మహాతిరథుడైన ఆ రావణుడు రథఘోషముచేత పది దిక్కులను 
ధ్వనింపచేయుచు శీఘ్రముగా రామునికి అభిముఖముగా వెళ్లెను. 6 

మూ. పూరితా తేన శబ్దేన సనదీగిరికాననా, 

. సంచచాల మహీ సర్వా త్రస్త సింహమృగద్విజా. 7 

ప్ర. అ సనదీగిరికాననా=నదులతోను, పర్వతములతోను, అడవు 

లతోను కూడిన, త్రస్తసింహమృగద్విజాభయపడిన సింహములు, లేళ్ళు, 
పక్షులు గల, సర్వాససమస్తమైన, మహీ=భూమి, తేన శబ్దేన=ఆ శబ్దముచేత, 

పూరితా=నింపబడిన ద్రైసంచచాల=చలించెను. 

తా. ఆ శబ్దముచేత నింపబడి నదీ-పర్వత-వనములతో కూడిన భూమి 

అంతా అదరిపోయెను. సింహములు, లేళ్లు, పక్షులు భయపడినవి. 7 
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మూ. తామసం సుమహాఘోరం చకారాస్త్రం సుదారుణమ్, 

నిరదాహ కపీన్ సర్యాంస్తే ప్రపేతుః సమన్తతః, 8 

ప్ర.అ. సుమహాఘోరమ్=చాల భయంకరమైన, సుదారుణమ్=చాల (క్రూర 

మైన, తామసమ్=తామస మను పేరుగల, అస్త్రమ్=అస్త్రమును, చకారాప్రయో 

గించెను. సర్యాన్=సమస్తమైన, కపీన్=వానరులను, నిరదాహ=దహించివేసెను. 

=వాళ్లు, సమన్త తః=అంతటా, ప్రపేతుః=పడిపోయిరి. 

తా. రావణుడు చాల భయంకరము, క్రూరము అయిన తామసొాస్త్రమును 
ప్రయోగించగా అది ఆ' రాక్షసుల నందరినీ కాల్సివేసెను. వారందరూ 
పడిపోయిరి. 8 

మూ. ఉత్పపాత రజో భూమౌ తైర్భగ్నెః సంప్రధావితైః 
న హి తత్సహితుం శేకుర్చహ్మణా నిర్మితం స్వయమ్. 9 

ప్ర.అ, భ గ్నిః=ఓడిపోయిన, సంప్రధావితైః=పారిపోవుచున్న, తై=వాళ్లచేత, 

భూమౌ=భూమియరదు, రజఃపరాగము, ఉత్స్పపాత=ఎగిరెను.. బహ్మణాా 

(బహ్మచేత, స్వయమ్=స్వయముగా, నిర్మితమ్=నిర్మించబడిన, తత్ =దానిని, 

సహితుమ్-సహించుటకు, న శేకుః హి=సమర్జులు కాజాలకపోయిరి కదా. 

తా. బ్రహ్మదేవుడు స్వయముగా నిర్మించిన ఆ అస్త్రమును సహించ 
జాలక పరాజితులై ఆ వానరులు పారిపోవునపుడు భూమినుండి పరాగము 

ఎగ సును, 9 

మూ. తాన్యనీకాన్య నేకాని రావణస్య శరోత్తమైః, 

దృష్టా భగ్నాని శతశో రాఘవః పర్యవ స్థితః. 10 

ప్ర.అ. రావణస్య=రావణునియొక్క, శరోత్తమైః=ఉత్తమములైన బాణము 
లచేత, భగ్నాని=పరాభవము _పొందింపబడిన, తాని=ఆ, అనేకాని=అనేకములైన, 
శతశః=వందలకొలది, 'అనీకాని= సైన్యములను, దృష్టా $=చూచి, రాఘవః=రాముడు, 

పర్యవ స్టితణానిలచినాడు. 

తా. రావణుని (శ్రేష్టములైన బాణాలచేత భగ్నములైన వందల కొలదిగా 
ఉన్న ఆ అనేక సైన్యములను చూచి రాముడు యుద్దసన్నద్దుడై నిలచెను.10 

మూ. తతో రాక్షసశార్లూలో విద్రావ్య హరివాహినీమ్, 
స దదర్శ తతో రామం తిష్టన్తమపరాజితమ్, il 

లక్ష్మణేన సహ భ్రాత్రా విష్ణునా వాసవం యథా, 
ఆరిఖన్త మివాకాశమవష్టభ్య మహద్ధనుః,. 12 
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పద్మ పషత్రవిశాలాక్షం దీర్ణబాహుమరిందమమ్. 

ప్ర. అ. తతః=అటు పిమ్మట, రాక్షసశార్జూలః=రాక్షస శేష డైన, సః=రావ 

ణుడు, హరివా హినీమ్=వానర సైన్యమును, విద్రావ్య=పారదోలి, తతః=అటు పిమ్మట, 
విష్ణునా=విష్ణువుతో, వాసవం యథా=దేవేంద్రుడు వలె, భాత్రా=సోదరుడైన, 
లక్ష శ్రైటోన సహాలక్ష్ర శణునితో కూడ, మహత్ =గొప్ప, ధనుఃాధనస్సును, అవష్టభ్య=ఆ 
నుకొని, తిష్టన్నమ్=నిలచి ఉన్న, అపరాజితమ్=ఓడింపబడని, ఆకాశమ్=ఆకాశమును, 
ఆలిఖన్నమ్-ఒరయుచున్నాడా అన్నట్టున్న, పద్మపషత్రవిశాలాక్షమ్=పద్మము. రేకుల 
వలె విశాలములైన నేత్రములు గల, దీర్ణబాహుమ్=దీర్ణములైన బాహువులు గల, 
అరిందమమ్=శత్రుసంహారకుడైన, రామమ్ =రాముళ్లి, దదర్శ=చూచెను. 

తా. రాక్షస శేషు డైన రావణుడు వానరకేనను పారద్రోలి, పిమ్మట 
ఉపేంద్రునితో కూడిన దేవేంద్రుడువలె సోదరుడైన లక్ష్మణునితో కలసి ఉన్న, 
ఎవ్వరిచతా ఓడింపబడని రాముళ్లి చూచెను. పద్మపషత్రములవలి విశాలములైన 

నేత్రములు గల, దీర్ణబాహువు, శతుసంహారకుడూ అయిన ఆ రాముడు ధనస్సుమీద 
ఆనుకొని నిలచి ఆకాశమును ఒరయుచున్నాడా అన్నట్లు కనబడుచుండెను. 

మూ. తతో రామో మహాతేజాః సౌమిత్రిసహితో బరీ, 13 
వానరాంశ్చ రణే భగ్నానాపతన్తం చ రావణమ్, 

సమీక్ష | రాఘవో హృష్టో మధ్యే జగ్రాహ కార్ముకమ్. 14 

ప్ర.అ. తతః=అటు పిమ్మట, మహాతేజాః=గొప్ప తేజస్సు గల, బలీ= 

బలవంతుడైన, రాఘవఃజరఘువంశసంజాతుడైన, సౌమిత్రిస హితః=లక్ష శ్రణునితో 

కూడిన, రామః=రాముడు, రణే=యుద్దమునందు, భగ్నాన్ =పరాజితులైన, వాన 
రాన్ చావానరులను, ఆపతన్తమ్=శీఘ్రముగా వచ్చుచున్న, రావణమ్ =రావణుళ్లో, 
సమీక్ష్య=చూచి, హృష్టః=సంతో షించినవాడై, కార్ము కమ్=ధనస్సును, మధ్యే=మధ్య 
యందు, జగాహాగ హించెను. 

తా. పిమ్మట గొప్ప తేజస్సూ, బలమూ కల రఘువంశసంజాతుడైన 

లక్ష శ్రణసమేతుడైన రాముడు యుదములో ఓడిపోయిన వానరులను, తన మీదికి 

వచ్చుచున్న రావణునీ చూచి సంతోషముతో, ధనస్సును మధ్య భాగమునందు 

పట్టుకొనెను. 13, 14 

మూ. విస్సారయితుమారేభే తతః స ధనురుత్తమమ్, 

మహావేగం మహానాదం నిర్భిన్దన్నివ మేదినీమ్. కేర్ 

. ప్రఅ. తతణాఅటుపిమ్మట, సజారాముడు,ఉత్తమమ్=ఉత్తమము, మహా 
వేగమ్=గొప్ప వేగము గలది, మహానాదమ్=గొప్పు ధ్వని కలదీ అయిన, 
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ధనుకాధనస్సును, మేదినీమ్=భూమిని, నిరి న్షన్నివ= బద్దలు కొట్టుచున్నాడా 

అన్నట్లు, విస్సారయితుమ్=చరచుటకు, ఆరేభే= ప్రారంభించెను. 

తౌ. పీమ్మట రాముడు భూమిని (బద్దలుకొట్టుచున్నాడా ' అన్నట్లు గ్"ప్ప 

వేగము, మహాధ్వనీ గల ఉత్తమమైన ధనస్సును చరచుటకు ప్రారంభించెను.15 

మూ, రావణస్య చ బాణా ఘ్లై రామవిస్సారితేన చ 

శబ్దేన రాక్షసాస్తేన పేతుశ్చ శతశస్తదా. 16 

ప్ర ఆ. తదా=అప్పుడు, రావణస్య=రావణునియొక్క, బాణా ఘైః=బాణస 

ముదాయములచేతను, రామవిసారితేన=రాముని ధనస్సు చరచుటచేతను కలిగిన, 
తేన=ఆ, శబ్దేన=శబ్లము చేత, తే=ఆ, రాక్షసాః=రాక్ష సులు, శతశ=వందల కొలది, 

రు 

సేతుః చ=పడిపోయిరి. 

తా. రాముని ధనుష్టంకారధ్వనిచేతను, రావణుని బాణధ్వనిచేతను, 
వందలకొలది రాక్షసులు (క్రింద పడిపోయిరి. 16 

మూ. తయోః శరపథం ప్రాప్య రావణో రాజపుత్రయోః, 
స బభౌ చ యథా రాహుః సమీసే శశి సూర్యయో:. 17 
ప్ర. అ. సః=ఆ, రావణః=రావణుడు, తయోః=ఆ, (రాజపుత్రయోః=రాజ 

కుమారులయొక్క, శరపథమ్=బాణమార్గమును, (ప్రాహ్య=పొంది, శశిసూర్యయోః= 
చంద్రసూర్యులయొక్క, సమీపే=సమీపమునందు, రాహుః యథా=రాహువు వలె, 
బభా=్రకాశించెను. 

తా ఆ రామలక్ష్మణుల బాణమార్గమునం దున్న ఆ రావణుడు 
చంద్రసూర్యుల సమీపమునం దున్న రాహువు వలె ప్రకాశించెను. 17 

మూ. తమిచ్చన్ (పథమం యోద్దుం లక్ష్మణో నిశిత్రైః శ రైవి, 
ముమోచ ధనురాయమ్య శరానగ్నిశిభోపమాన్ . 18 

ప్ర.అ. ప్రథమమ్=ముందుగా, నిశితైజవాడియైన, శరైణాబాణములచేత, 
య 

(an తమ్=వానిని, యోద్దుమ=యుద్ధముచేయుటకు, ఇచ్చన్ =కోరుచున్న, లక్ష్మ ణః= 
లక్ష్మణుడు, ధనుకాధనస్సును, ఆయమ్య=వంచి, అగ్నిశిభోపమాన్ =అగ్నిశిఖలతో 
సమానములైన, శరాన్ =బాణములను, ముమోచావిడిచెను. 

చేయవలె నను కోరికతో లక్ష్మణుడు ధనస్సు వంచి అగ్నిశిఖలవంటి శరములను 

28 

తా ముందుగా తాను వాడియెన బాణములతో వానితో యుద్ధము 
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మూ.  తాన్ముక్తమాత్రానాకాశే లక్ష్మణేన ధనుష్మతా, 
బాణాన్ బాణైర్మహాతేజా రావణః ప్రత్యవారయత్ . 19 

ప్ర. అ. మహాతేజాః=గొప్పు తేజస్సు గల. రావణ?ారావణుడు, 

ధనుష్క్మతా=ధనస్సు గల, లక్ష్మణేన=లక్ష్మ ణునిచేత, ముక్తమాత్రాన్ =విడువబడిన, 
తాన్=ఆ, బాణాన్ =బాణములను, బాణై=బాణములచేత, ఆకా శ=-ఆకాశమునందు, 

ప్రత్యవారయత్ =నివారించెను. 

తా. గొప్ప తేజస్సు గల రావణుడు ధనుర్ధారియైన లక్ష్మణుడు 
ప్రయోగించిన వెంటనే ఆ బాణములను బాణములచేత ఆకాశమునందే 

నివాదరించెను. 
19 

మూ. ఏకమేశకేన బాణేన త్రిభిస్ర్రీన్ దశభిర్రశ, 

లక్ష్మణస్య ప్రచిచ్చేద దర్శ్మయన్ పాణిలాఘవమ్. 20 

ప్ర. అ. పాణిలాఘవమ్=హస్తలాఘవమును, దర్శయన్ =చూపుచు, 

లక్ష్మణ స్య=లక్ష్మణునియొక్క, ఏకమ్=ఒక బాణమును, ఏకేన బాణేన=ఒక 

బాణముచేత,  త్రిభి=మూడు బాణములచేత, త్రీన్మూడు బాణములను, 

దశభిః=పది బాణములచేత, దశ=పది బాణములను, ప్రచిచ్చేద=ఛేదించెను. 

తా. రావణుడు హస్తలాఘవమును చూపుచు లక ఎ్రణుని ఒక బాణమును 

ఒక బాణముచేతను, మూడు బాణములను మూడింటిచేతను, పది బాణములను 

పదింటిచేతను చేదించెను. 20 

మూ. అభ్యతిక్రమ్య సౌమిత్రిం రావణః సమితింజయః, 

ఆససాద రణే రామం స్థితం శ్రైలమివాపరమ్. 21 

ప్ర.అ. సమితింజయాః=యుద్దమును జయించు, రావణః=రావణుడు, 

సౌమిత్రిమ్=లక్ష్మణుళ్లి, అభ్యతిక్రమ్య=దాటి, రణేశయుద్దమునందు, అపరమ్= 

మరియొక, శైలమివ=పర్వతము వలె, స్థితమ్=నిలచి ఉన్న, రామమ్=రాముల్లి, 

ఆససాద=పొందెను. 

తొ. యుద్దములు జయించు రావణుడు లక్ష్మణుణ్ణి దాటి వెళ్లి 

యుద్దమునందు పర్వతమువలె అకంప్యుడై నిలచి యున్న రాముణ్ణి సమీ పించెను. 

మూ. స రాఘవం సమాసాద్య క్రోధసంరక్తలోచను, 

వ్యసృజచ్చరవర్తాణి రావణో రాక్ష సేశ్వరః. 22 

ప్ర అ, రాక్ష సేశ్వరః=రాక్ష సరాజైన, సః రావణః=ఆ రావణుడు, 

రాఘవమ్=రాముణ్ణి, సమాసాద్య= సమీ పించి, క్రోధసంరక్తలో చనః=కోపముచేత, 
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ఎజ్లవైన నేత్రములు కలవాడై, శరవర్దాణా-బాణవర్షములను, వ్యసృజత్ =విడచెను. 
లేం 

రు 

తా. రాక్షసప్రభువైన ఆ రావణుడు రాముళ్లీ సమీపించి, (క్రోధముచేత క్షసప్రభువై 

ఎెణినెన నేత్రములు గలవాడె బాణవర్షములు కురిపించెను. 22 
me 

ముం 

మూ. శరధారాస్తతో రామో రావణస్య ధనుశ్చ్యుతాః, 
అర్హా ఇ లి gl శో, కిలో ॥ 99 

దృ షె ప్రా పతితాః శీష్టుం భల్లాన్ జగ్రాహ సత్యరమ్ 

ప్ర అం తతః=అటు పిమ్మట, రావుః=రాముడు, రావణస్య=రావణుని 

యొక్క, ధనుశ్చ్యుతాణాధనస్సునుండి బయలుదేరిన, ఆపతితాః=వచ్చిపడిన, 

శరధారాః౭బాణధారలను, దృష్టైవాచూడగానే, థీ ఘమ్=శీఘ్రముగా, సత్వరమ్= 

తొందరగా, భల్లాన్ =భల్లబాణములను, జ[గ్రాహ=(గ్రహించెను. 

తా. రాముడు రావణుని ధనస్సునుండి వెడలి వచ్చుచున్న బాణధారలను 

చూడగానే శీఘ్రముగా భల్లబాణములను గ్రహించెను. 23 

మూ. తాన్ శరౌఘాంస్తతో భళ్లెస్తీక్షజైశ్చిచ్చేద రాఘవః; 

దీప్యమానాన్ మహాఘోరాన్ క్రుద్దానాశీవిషానివ, 24 

ప్ర. అ. తతః=అటు పిమ్మట, రాఘవః=రాముదు, దీప్యమానాన్ =ప్ర 

కాశించుచున్న, మహాఘోరాన్=చాల భయంకరములైన, క్రుద్దాన్ =కో పించిన, 
ఆశీవిషానివాసర్సములువలె ఉన్న, తాన్ =ఆ, శరౌఘాన్= బాణసముదాయములను, 

తీక్ట్ణై=తీక్ణము లైన, భల్లెః=భల్ల బాణముల చేత, చిచ్చేద=ఛేదించెను. 

తా. రాముడు కోపించిన సర్పముల వలె ఉన్న, ప్రకాశించుచున్న, చాల 

భయంకరములైన ఆ బాణసముదాయములను వాడయైన భల్లబాణములచేత 

చేదించెను. 24 

మూ. రాఘవో రానణం తూర్ణం రావణో రాఘవం తథా, 

5 bd bd అన్యోన్యం వివిధైస్తిక్స్డెః శరవ రైర్వవర్షతు:. 25 

ప్ర. ఆ. రాఘవణారాముడు, రావణమ్=రావణునీ, తథా౭మరియు, 

రావణణారావణుడు, రాఘవమ్=రాముళ్లో, తూర్ణమ్=శీఘ్రముగా, అన్యోన్యమ్=పర 
స్పరము, తీక్ణెః==తీకొణములెన, శరవరెః==బాణవరములచేత, వవరతుః=వరించిరి. 

యా (౫ దూ జ ల యె అనె 

తా. రాముడు రావణునిమీదా, రావణుడు రామునిమీదా పరస్పరము 

వాడియైన బాణముల వర్షము వర్షించిరి. 25 

మూ. చేరతుశ్చ చిరం చిత్రం మల్చలం సవ్యదక్షిణమ్, 
బాణవేగాత్సముత్ క్రిప్తా వన్యోన్యమపరాజితౌ. ౨6 
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ప్ర. అ. బాణవేగాత్ =బాణముల వేగమువలన, స: ముల్ క్రిప్తా=దూరము 
చేయబడీన, అన్యోన్యమ్=పరస్సరము, అపరాజితౌ=పరాజితులు కాని వారిద్దరూ, 
సవ్యదక్రిణమ=ఎడమ కుడి వైపులకు, చితమ్=చిత్రమైన, మణ్ణలమ్-మండలాకార 

భ్రమణమును, చిరమ్=చిరకాలము, చక్రతుకాచే సిరి. 

తా. బాణముల వేగముచేత ఒకరి కొకరు దూర మగుచు, పరస్పరము 
పరాబితులు కాని. ఆ రామరావణులు చిత్రముగా, కుడి ఎడమల వైపు 

మండలభ్రమణములు (గుండ్రముగా తిరుగుచు యుద్దముచేయుట) చేసిరి. 26 

మూ. తయోర్ఫూతాని విత్రేసుర్యుగపత్సంప్రయుధ్యతోః, 

రౌద్రయోః సాయకముచోర్యమాన్తకనికాశయోః. - 27 

ప్ర. అ. రౌద్రయోః=భయంకరులు, సాయకముచోః=బాణములను విడుచు 

చున్న వారు, యమాన్తకనికాశయోః=యమునితోను మృత్యుదేవతతోను సమానులు 
అయిన, తయోఃావారిద్దరూ, యుగపత్ =ఒక్కమారుగా, సంప్రయుధ్యతోః౭యుద్ధము 

చేయుచుండగా, భూతాని=ప్రాణులు, విత్రేసుణభయపడినవి. 

తా. భయంకరులు, యమునితోను మృత్యు దేవతతోను సమానులు 

అయిన వారిద్దరూ ఒక్కసారిగా బాణములు విడచుచు యుద్ధము చేయుచుండగా 

ప్రాణులు భయపడినవి. 27 

మూ. సతతం వివిధెర్సాణర్భభూవ గగనం తదా, 

ఘనైరివాతపాపాయే విద్యున్మాలాసమాకులైః. 28 

ప్ర. అ. తదా=అప్పుడు, గగనమ్=ఆకాశము, ఆతపాపాయే=గ్రీష్మాం 

తమునందు, _ విద్యున్మాలాసమాకులైః= మెరుపుల పంక్తులతో వ్యాకులములైన, 

ఘనైః ఇవ=మేఘములచేత వలె, వివిధైణఅనేకవిధములైన, బాణై=బాణములచేత, 
సతతమ్=దట్టమైనది, బభూవ=ఆయెను. 

తౌ, అప్పుడు ఆకాశము, (గీష్మాంతమునందు మెరుపుల పంక్తులతో 

వ్యాకులములైన మేఘములచేత వలె, అనేకవిధములైన బాణములచేత దట్టముగా 

వ్యాప్తమాయెను. ౨28 

మూ. _గవాక్షితమివాకాశం బభూవ శరవృష్టిభిః, 
మహావేగైః సుతీక్స్ణా(గైర్గధ్రపతైః సువాజితైః. 29 

ప్ర. అ. మహావేగై= గొప్ప వేగము గల, సుతీక్స్ణాగై౯చాల తీక్ష్ణమైన 

అగ్రభాగములు గల, గృధ్రషైః= గ్రద్దల రెక్కలచేత, సువాజితైకాబాగా వేగము 

కలవిగా చేయబడిన, శరవృష్టిభిణబాణముల వర్షములచేత, ఆకాశమ్=ఆకాశము, 
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గవాక్షితమివ=కిటికీలు కలదిగా చేయబడినట్లు, బభూవ=ఆయెను. 

గొప్ప వేగము, బాగా వాడియైన అగభాగములూ కలవి, (గద్దల 

రెక్కలు కట్ట మంచి వేగము కలుగునట్లు చేయబడినని అయిన బాణముల 

వర్షములచేత ఆకొశము కిటికీలతో నింపబడినట్లు ఆయెను. 29 

మూ. శరాన్తకారమాకాశం చక్రతుః ప్రథమం తదా, 

గతే౭_స్తం తపనే చాపి మహామేఘావివోత్తితౌ. 30 

ప్ర. అ, తదా=అప్పుడు, (పథమమ్= ముందుగా, ఆకాశమ్=ఆకాశమును, 

_ శరాన్హకారమ్=శరములచేత చీకటిగా, చక్రతుకాచేసిరి. తపనే=సూర్యుడు, అ అస్తంగతే 
చాపీ=అస్తమించిన పిమ్మటకూడ,  ఉడఉల్టితౌ= =లేచిన, మహామేఘావివ= "పెద్దమేఘ 

ములు వలె, (చీకటిగా చేసిరి. 

తా, అప్పుడు ముందుగా ఆకాశమును శరములచేత అంధకారమయముగా 

చేసిరి. సూర్యాస్తమయము తరవాత కూడ: పెకి లేచిన మేఘములు వలె 
అంధకారము చేసిరి. న 30 

మూ. తయోరభూన్మ హద్యుద్దమన్యోన్య వధకాజ్క్షిణో:, 

అనానాద్యమచిన్త $ం చ వృత్రవాసవయోరివ. al 

ప్ర అ. అన్యోన్యవధకాజ్ క్రిభోః=పరస్పరముయొక్క వధను కోరుచున్న, 

తయోః=వారిద్దరికీ, వృత్రవాసవయోరివ=వృత్రాసురునకు ఇంద్రునకు వలె, అనా 
సాద్యమ్= =దగ్గరగా చేరశక్యముకాని, _అచినం  చ=ఊహింప శక్యము కాని, 
మహత్ = =గొప్పు, యుద్ధమ్=యుద్దము, అభూత్ =ఆయెను. 

తా. పరస్పరము చంపుకొనగోరుచున్న వారిద్దరకీ, వృత్రాసురదే వేంద్రులకు 

వలె దగ్గరకు వెళ్లుటకు గాని, ఊహించుటకు కాని శక్యము కాని గొప్పు 

యుద్ధము జరిగెను. 31 

మూ. ఉభౌ హి పరమేష్య్వాపావుభౌ యుద్దవిశారదౌ, 

ఉభావస్త్రవిదాం ముఖ్యావుభౌ యుద్దే విచేరతుః: 22 

ప్ర అ. ఉభౌ౭ఇద్దరూ కూడ, పరమేష్యాసౌ= గొప్పు ధనస్సులు 

కలవారు. ఉభౌ= =ఇద్రరూ, యుద్దవిశారదౌ= యుద్దమునందు నేర్పు గలవారు. 

ఉభౌా= =ఇద్దరూ, అస్త్ర వీదామ్= =అస్త్ర వేత్తలలో, ముఖ్యో=ముఖ్యులు. ఉభె= ఇద్దరూ, 

యుద్దేయద్దమునందు, విచేరతు.- =సంచరించిరి. 

తా. ఇద్దరూ గొప్ప ధనస్సులు కలవారే. ఇద్దరూ యుద్దమునందు నేరు | 

గలవారే. ఇద్దరూ _అస్త్రవేత్తలలో ప్రధానులే. అట్టి వారిద్దరూ యుద్ధములో 
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సంచరించిరి. 32 

మూ. ఉభౌ హి యేన వ్రజతస్తేన తేన శరోర్మయః, 
ఊర్మయో వాయునా విద్దా జగ్ముః సాగరయోరివ. 33 

ప్ర. అ. ఉభౌ=వారిద్దరూ, యేన=ఏ మార్గముచేత, వ్రజతుః=వెళ్లిరో, తేన 

తేన= ఆయా మార్గముచేత, శరోర్మయః=బాణతరంగములు, సాగరయోః=రెండు 

సముద్రముల యొక్క, వాయువిద్దాఃవాయువు చెత కొట్టబడిన, ఊర్మయః 

ఇవాతరంగములు. వలి, జగ్ము = వెల్లినవి. 

తా. వారిద్దరూ ఏ యే వైపునకు వెళ్లిరో ఆ వైపునకు, రెండు 

సముద్రములందు వాయువుచేత ఎగురగొట్టబడిన తరంగముల వలె బాణతరంగములు 

వెళ్లినది. | 33 

మూ. తతః సంసక్తహస్తస్తు రావణో లోకరావణః, 
నారాచమాలాం రామస్య లలాకే ప్రత్యముఇృత. 34 

ప్ర అ. తతః=అటు పిమ్మట, సంసక్తహస్తః=నేర్పుగల హస్తములు 

గల, లోకరావణః=లో కములను ఏడ్పించిన, రావణః=రావణుడు, రామస్య 

రామునియొక్క, లలాశే=లలాటమునందు, నారాచమాలామ్=నారాచబాణముల 

పంక్తిని, ప్రత్యముఇృత=విడచెను. 

తా. పిమ్మట హస్తనైపుణ్యము గలి, లోకములను ఏడ్పించిన రావణుడు 

రాముని లలాటము మీద వరుసగా కొన్ని నారాచబాణములను నాటెను.34 

మూ. రౌద్రచాపప్రయుక్తాం తాం నీలోత్సలదలప్రభామ్, 

శిరసాధారయద్రామో న వ్యథామభ్యపద్యత. 35 

ప్ర. అ. రౌద్రచాపప్రయుక్తామాభయంకరమైన ధనస్సునుండి ప్రయోగింప 

బడిన, నీలోత్సలదలప్రభామ్=నల్లకలువల దళముల వంటి కాంతి గల, తామ్=ఆ 

_ నారాచమాలను, రామః=రాముడు, శిరసా=శిరస్సుచేత, అధారయత్ =ధరించెను. 

_ వ్యథామ్=వ్యథను, న అభ్యపద్యత=పొందలేదు. 

తా. భయంకరమైన _ధనస్సునుండి వెలువడిన, నల్ల కలువల దళముల 

వంటి కాంతి గల ఆ నారాచబాణమాలను రాముడు శిరస్సుతో ధరించెను. 

ఏ మాత్రము వ్యథ చెందలేదు. 35 : 

మూ. అథ మన్హానభిజపన్ రౌద్రమస్త్రముదీరయన్, = 

శరాన్ భూయః సమాదాయ రామః కోధసమన్నితః, 36 

ముమోచ చ మహాతేజాశాపమాయమ్య వీర్యవాన్ . 
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ప్ర అ. అథ=లఅటు పిమ్మట, మహాతేజాఃగొప్తు తేజస్సు గల, వీర్యవాన్ 

పరాక్రమవంతుడైన, రామఃణారాముడు, క్రోధసమన్విత క్రోధముతో కూడినవొ డై; 

మన్తాొన్ =మం(త్రములను, అభిజపన్=జపించుచు, రౌద్రమ్ అస్త్రమరౌద్రాడ్రు 

మును, ఉదీరయన్=పలుకుచు, భూయఃణామరల, శరాన్ =బాణములను, సమౌ 

దాయ=(గ్రహించి, చాపమ్=ధనస్సును, ఆయమ్య=వంచ, ముమోచ చావిడచెను. 

తా. పిమ్మట గొప్ప తేజస్సు, పరాక్రమ'మూ గల రాముడు కోపించి, 

మం(త్రములను జపించుచు, రౌద్రాస్త్రమును ఉచ్చరించుచు మరల బాణములు 

(గ్రహించి ధనస్సు వంచి. వాటిని ప్రయోగించెను. 36 

మూ. తే మహామేఘసంకాశే కవచే పతితాః శరాః 37 

అవధ్యే రాక్షసేన్షాస్య న వ్యథాం జనయంస్తదా. 

యె 

ఘముతో సమానమైన, అవధ్యే=ఛేదింప శక్యము కాని, కవచే=కవచమునందు, 

'పతితాః=పడిన తే శరాణఆ బాణములు, తదా=అప్పుడు, వ్యథామ్=వ్యథను, న 

జనయన్ =కలిగించలేదు. 

ప్ర అ. రాక్ష పేన్హుస్యారావణునియొక్క, మహామేఘసంకాశే=మహామే 

తా. రావణుని మహామేఘము వంటి అభేద్యమైన కవచముమీద పడిన. 

ఆ బాణములు ఆతనికి వ్యథను కలిగించలేదు. 37 

మూ. పునరేవాథ తం రామో రథస్థ్రం రాక్షసాధిపమ్, 38 
అదేం ఆ న్్ జ అ | లలాటే పరమాస్రేణ సర్యాస్త్రకుశలో౬_భినత్. 

ప్ర ఆఅ, అథాపిమ్మట, సర్వాస్త్రకుశలః=లఅన్ని అస్త్రములందు నేర్పు గల, 

రామః=రాముడు, రథస్థమ్=రథమునందున్న, తం రాక్షసాధిపమ్=ఆ రావణుల్ణో, 

పునరేవ=మరల, పరమాస్త్రేణ=గొప్ప అస్త్రముచేత, లలాటే=లలాటమునందు, 

అభినత్ =భేదించెను. 

తౌ. పిమ్మట సమస్తమైన ఆస్త్రములందు నేర్పుగల రాముడు ఆ 

రావణుణ్ణి గొప్పు అస్ర్రముచేత  లలాటమునందు మరల కొట్టను. 38. 

మూ. తే భిత్తా క్ బాణరూపౌణి సఇ్యశీర్తా ఇవోరగాః, 39 

శ్వసన్తో వివిశుర్భూమిం రావణప్రతికూలితా:. 

ప్ర అ. తే=ఆ బాణములు, పజ్బశీర్దాః౭ఐదు శిరస్సులు గల, 
ఉరగాః ఇవాసర్పములు వలె, బాణరూపాణారావణుని బాణముల రూపములను, 
భిత్త్వా=భిదించి, రావణప్రతికూలితాః=రావణునిచేత (పతికూలము చేయబడినవై, 
శ్వపన్తణానిట్టూర్చుచు, భూమిమ్=భూమిని, వివిశుఃణాప్రవేశించినవి. 
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తా. రాముడు (ప్రయోగించిన బాణములు ఐదు శిరస్సులు. గల 

సర్పములు వలె రావణుని బాణముల రూపములను భేదించి రావణునిచేత 
త్రిప్పి కొట్టబడినవై, చప్పుడు చేయుచు, భూమిలో ప్రవేశించినవి. 39 

మూ. నిహత్య రాఘవస్యాస్త్రం రావణః క్రోధమూర్శితః, 40 

ఆసురం సుమహాఘోరమన్యదస్త్రం చకార సః. 

ప్ర. అ. సః రావణః=ఆ రావణుడు, రాఘవస్య=రామునియొక్క, అ స్త్రమ్= 

అస్త్రమును, నిహత్య=కొట్టివేసి, |కోధమూర్భిత కోధావిష్ణుడై, సుమహాఘోరమ్= 
చాల భయంకరమైన, అన్యత్ =మరియొక్క, ఆసురమ్ అస్త్రమ్=ఆసురా స్త్రమును, 
చకార=చేసెను. 

తా. ఆ రావణుడు రాముని అస్త్రమును కొట్టివేసి క్రోధావేశముతో 

మరి యొక ఆసురాస్త్రమును _ప్రయోగించెను. 40 

మూ. _ సింహవ్యాఘ్రముఖాంశ్సాపి కజ్కకాకముఖానపి, 41 

గృధ్ర శ్యేనముఖాంశ్వా పి శృగాలవదనాంస్త థా, 

ఈహామృగముఖాంశ్వాపి వ్యాదితాస్యాన్ భయావహాన్, 42 

పఖ్సొస్యాన్ లేలిహానాంశ ససర్జ నిశితాన్ శరాన్. 

ప్ర అ. సింహవ్యాఘముఖాన్ చ అపి=సింహముల ముఖములు 

వ్యాఘముఖములు గల, కజ్కకాకముఖాన సైకంకపక్ట్షులయొక్క కాకులయొక్క 

ముఖములు గల, గృధ్ర శ్యేనముఖాంశ్చా పి=గద్దలయొక్క డేగలయొక్క ముఖములు . 

గల, తథా=మురియు, శృగాలవదనాన్ =నక్కల ముఖములు గల, ఈహామృగ 

ముఖాంశ్చా పి=తో డేళ్ళ ముఖములు గల, వ్యాదితాస్యాన్ =తెరవబడిన ముఖములు 

గల బాణములను, భయావహాన్=భయమును కలిగించు, పఖ్బాస్యాన్=ఐదు 

ముఖములు గల, లేలిహానాంశ్చ=సర్సాకారములు ఉన్న, నిశితాన్ =వాడియైన, 

శరాన్ =బాణములను, ససర్ణ=విడచెను. 

తా. నోరు తెరచుకొని ఉన్న సింహములు, పెద్దపులులు, కంకములు, 

కాకులు, (గద్దలు, డేగలు, నక్కలు, తోడేళ్ళు ఈ జంతువుల ముఖములు గల 

బాణములను, భయంకరములైన ఐదు ముఖాల సర్పాల రూపములో ఉన్న 

వాడియైన బాణములను ప్రయోగించెను. 41, 42 

మూ. శరాన్ ఖరముఖాంశ్చాన్యాన్వరాహముఖసం[శ్రితాన్, 43 

శ్యానకుక్కుటవక్సాంశ్చ మకరాశీవిషాననాన్, 

ఏతాంశ్వాన్యాంశ్చ మాయావీ ససర్హ నిశితాన్ శరాన్. 44 

రామం ప్రతి మహాతేజాః క్రుద్ధః సర్స ఇవ శ్వసన్. 
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ప్ర అ. మహాతేజాః=గొప్ప తేజస్సు గల, మాయావీ=మాయావంతు డైన 

ఆ రావణుడు, ఖరముఖాన్=గాడిదల ముఖములు గల, శరాన్ =బాణములను, 

వరాహముఖసం(శితాన్ =వరాహముఖములు గల, అన్యాన్ =ఇతరబాణములను, శ్యాన 
కుక్కుటవక్తాంంశ్చ=కుక్కలయొక్క  కోళ్లయొక్క ముఖములు గలవాటిని, మక 
రాశీవిషాననాన్ =మొసళ్లయొక్క, సర్పములయొక్క ముఖములు గలవి అయిన 

బాణములను, ఏతాన్ =వీటిని, అన్యాన్ =ఇతరములైన, శరాన్ చ=బాణములను, 
క్రుద్రణకోపించిన, సర్పః ఇవాసర్పము వలె, శ్వసన్=నిట్టూర్చుచు, రామం 
ప్రతి=రాముళ్లి గూర్చి, ససర్హ=విడచెను. 

తా. మహాతేజఃశాలీ మాయావీ అయిన ఆ రావణుడు కోపించిన 

సర్పమువలె బుసలు కొట్టుచు, గాడిదల ముఖములు, వరాహముల ముఖములు, 
కుక్కల ముఖములు, కోళ్ల ముఖములు, మకరాసర్ప్వముల ముఖములు, 
గల బాణములను, ఇంకా మరికొన్ని వాడియైన బాణములను రామునిమీద 

(పయోగించెను. 43, 44 

మూ. ఆసురేణ సమావిష్టః సో౬స్రేణ రఘుపుంగవః, 45 

ససర్హాస్త్రం మహోత్సాహః పావకం పావకోపముః. 
యై 

ప్ర. అ. ఆసురేణ అస్ర్రేణాఆసురాస్త్రముచేత, సమావిష్ట౯చుట్టబడిన, 
మహోత్సాహః=గొప్ప ఉత్సాహము గల, పావకోపమః=అగ్నితో సమానుడైన, సజల, 

రఘుపుంగవః=రాముడు, పావకమ్ అస్త్రమ్=పావకాస్త్రమును, ససర్హాస్పష్టించెను. 

తొ. ఆ ఆసురాస్త్రముచేత ఆ(క్రమింపబడి గప్ప ఉత్సాహము గల, 

అగ్నితో సమానుడైన రాముడు పావకాస్త్రమును ప్రయోగించెను. 45 

మూ. _ అగ్నిదీప్తముఖాన్ బాణాంస్తత్ర సూర్యముఖానపి 46 

చన్జార్రచన్హ్రువక్తాాంశ్చ ధూమకేతుముఖాన పి, 

(గహనక్షత్రవర్షాంశ్చ మహోల్కాముఖసం స్టితొన్, 47 

విద్యుజ్ఞిహోపమాంశా పీ ససర్హ వివిధాన్ శరాన్. 

ప్ర. అ. తత్ర=అక్కడ, అగ్నిదీప్తముఖాన్=అగ్నిచేత మండుచున్న ముఖ 
ములు గల, బాణాన్ =బాణములను, సూర్యముఖాన పి=సూర్యుని వంటి ముఖములు 
గల బాణములను, చన్లోరచన్రివక్సాంన్ చాచందుని వంటి అర్రచంద్రుని వంటి 
- దధి ది ఎ డు 
ముఖములు గల బాణములను, ధూమ కేతుముఖాన పి=తోకచుక్క వంటి ముఖము 

కల బాణములను, (గ్రహనక్ష త్రవర్ణాంశ్చ=[గహములయొక్క నక్షతములయొక్క 

వర్ణము గల బాణములను, మహోల్కాముఖసం స్టితాన్ =పెద్ద ఉల్కల (అగ్ని పిండ 
ముల) వంటి ముఖములతో ఉన్న బాణములను, విద్యుజ్జిహ్యోపమాన్=మెరుపు 
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నాలుకల వంటి బాణములను, వివిధాన్ =అ నేకవిధములైన, శరాన్ =బాణములను, 

ససర్ణపయోగించెను. 

తా. అక్కడ రాముడు అనేకవిధములైన బాణములు ప్రయోగించెను. 
అగ్నితో మండుచున్న ముఖములు గలవి, సూర్యుని వంటి ముఖములు 

గలవి, చంద్ర-అర్హచంద్రాకారములైన ముఖములు గలవి, ధూమ కేతువులవంటి 

ముఖములు గలవి, (గహ-నక్ష తములవంటి రంగులు గలవి, పెద్ద ఉల్కల వంటి 

ముఖము లున్నవి, మెరపునాలుక ల వంటివి అయిన బాణములు (పయోగించెను. 

మూ. తే రావణశరా ఘోరా రాఘవాస్త్రసమాహతాః, 4కి 

విలయం జగ్నురాకాశే జగ్ము శ్చెవ సహస్రశః. 

శో ప్ర. అ. రాఘవాస్త్రసమాహతాః=రాముని అస్త్రముచేత కొట్టబడిన, 
తే=ఆ,ఘోారాః:=భయంకరములైన, రావణశరాః=రావణుని బాణములు, ఆకా శే=ఆ 

కాశమునందు, విలయమ్=లయమును, జగ్ముః=పొందినవి. సహ్మస్రశః=చేలకొలది 

ముక్కలుగా, జగ్ముః వెళ్ళినవి. 

తా. భయంకరములైన రావణుని బాణములు రాముని అస్త్రముచేత 

కొట్టబడినవై ఆకాశమునందు నశించి వేలకొలది ముక్కలుగా అయి పడిపోయినవి. 

మూ. తదస్ర్రం నిహతం దృష్ట్వా రా మేణాక్షిష్ణకర్మణా, 49 

హృష్టా నేదుస్తతః సర్వే కపయః కామురూ పిణః. 

సుగ్రీవప్రముఖా వీరాః సంపరిక్షిప్య రాఘవమ్. 50 

ప్ర. అ. అక్షిషకర్మణా=శమపడకుండగా పనులు చేయు, రామేణ=రాముని 

చేత, నిహతమ్=కొట్టే వేయబడిన, తత్=ఆ, అస్త్రమ్=అస్త్రమును, దృష్టా సూచి, 

తతః=అటు పిమ్మట, కామరూ పిలక స్వచ్భారూపములు గల, సుగీవప్రముఖాః=సు 

గ్రీవుడుమొదలైన, వీరాః=వీరులైన, సర్వ=అందరు, కపయఃావానరులు, హృష్టాః 

సంతోషించిన వారై, రామమ్=రాముణ్ణి, సంపరిక్తిష్య=చుట్టి, నేదుఃధ్వనిచెనిరి. 

తా.  శమపడకుండగా పనులు చేయు రాముడు ఆ అస్త్రమును 
భగ్నము చేయుట చూచి, స్వేచ్చారూపధారణసమర్హులైన ఆ వీరులైన సుగ్రీవాది 
వానరులందరు రాముని చుట్టూ చేరి సంతోషముతో అరచిరి. 49,50 

మూ. తతస్తద స్త్రం వినిహత్య రాఘవః 

ప్రసహ్య తద్రావణబాహునిఃసృతమ్, 

ముదాన్వితో దాశరథిర్మహాత్మా 

వినేదురుచ్చెర్ముదితా: క పీశ్వరా' 51 
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ఇత్యార్షై శ్రీమద్రామాయణే ఆదికావ్యే 

యుద్దకాణ్డే ఏకోనశతతమః సర్గః. 

ప్ర. అ. మహాత్మా=మహాత్ము డైన, దాశరథిః=రాముడు, తృదావణబా హునిః 

సృతమ్=ఆ రావణుని బాహువులనుండి బయలుదేరిన, తత్ =ఆ, అ స్త్రమ్= 

అస్త్రమును, (పసహ్య=బలాత్మారముగా, వినిహత్య=కొట్టివే సి, తతః=అటు పిమ్మట, 

ముదా=సంతోషముతో, అన్వితః౭కూడినవాడు ఆయెను. క పీశ్వరాః౭వానరననాయ 

కులు, ముదితైణాసంతో షించినవారై, ఉచ్చెః=గట్టిగా, వినేదుఃధ్యనిచేసిరి. 

తా. మహాత్ముడైన రాముడు రావణునిచే ప్రయోగించబడిన అస్త్రమును 
బలప్రయోగముచేత . శాంతింపచేసి సంతోషించెను. వానరులు సంతోషించి 

బిగ్గరగా ధ్వని చేసిరి. 51 

“ బాలనందిని ” అను శ్రీమదామాయణాం ధన్యాఖ్యానమునందు 
యుద్దకాండములో తొంబదితొమ్మి దవ నర్ధ సమాప్తము. 



అథ శతతమః సర్గః 

[రామరావణుల యుద్రము, రావణుడు శక్త్యాయుధము (ప్రయోగించగా 

లక్ష్మణుడు మూర్భపోవుట. రావణుడు యుద్దమునుండి పారిపోవుట.] 

మూ. తస్మిన్ ప్రతిహతే౭ సె తు రావణో రాక్షసాధిపః, 

క్రోధం చ ద్విగుణం చక్రే కోధాచ్చాస్త్ర, మనన్తరమ్. శే 

(ప్ర.అ. తస్మిన్ = ఆ, అస్ర్రే=అ స్త్రము, ప్రతిహతే= =క్ట్టబడినదగుచుండగా, 

రాక్షసాధిపఃరాక్షసరాజైన, రావణఃరావణుడు, ద్విగుణమ్= =రెండు రెట్లు, కోధమ్= 

క్రోధమును, చే= =చేసెను. కోర్ లోధముకంటె, అనన్నరమ్= అనంతరము, 

అస్త్రమ్=అస్త్రమును (చేసెను 

తా. ఆ అస్త్రము భగ్నముచేయబడగా రాక్షసరాజైన రావణుడు రెట్టింపు 

కోపముతో అస్త్ర మును (పయోగించను. క్షే 

మూ. మేన విహితం రౌద్రమన్యద స్త్రం మహాద్యుతిః, 

ఉత్సష్టుం రావణో భీమం రాఘవాయ ప్రచక్రమే. 2 

(ప్ర.అ. మహాద్యుతిః=గొపు కాంతి గల, రావణః=రావణుడు, మయేన=మ 

యునిచేత, విహితమ్=నిర్మి ంచబడిన, రౌదమ్=క్రూర మైన, భీమమ్ =భయంకర మైన, 

అన్యత్ =మరియొక, అ స్ర్రమ్=అస్త్రమును, రాఘవాయ=రామునకు, ఉత్సుస్టుమ్= 
విడచుటకు, ప్రచక్రమే=డ పప క్రమించెను. 

తా. గప్ప కాంతి గల రావణుడు మయుడు నిర్మించిన, కూరమూ, 

భయంకరమూ అయిన మరొొక అస్త్రమును రామునిపై (పయోగించుటకు 

ఉషక్రమించెను. 2 

మూ. తతః శూలాని నిశ్చేరుర్గదాశ్చ ముసలాని చ, 

కార్ను కొద్దిప్యమానాని వజ్రనారాణి సర్వశః, 3 

ప్ర.అ. తతః=అటు పిమ్మట, కార్ము కాత్ =ధనస్సునుండి, సర్వశః= అన్ని 

వైపులా వజసారాణి=వజమువంటి సారము గల, దిష్యమానాని=ప్రకాశిం 

చుచున్న, శూలాని=శూలములు, గదాశ్చ్ళ=గదలు, ముసలాని చాముసలములు, 

నిశ్చేరు.=బయలుదేరినవి. 
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తా. అప్పుడు ధనస్సునుండి వజమువంటి నారము గల ప్రకాశించుచున్న 

శూలములు, గదలు, ముసలములు అన్ని చెపులా బయలుదేరినవి. 3 

మూ. ముదరాః కూటవాశాశ్చ దీప్తాశ్సాశనయ స్తథా, 

క 4 నిష్పేతుర్వివిధా స్తీక్షణా వాతా ఇవ యుగక్షయే. 

ప్ర.అ. వివిధాః=అనేక విధములైన, తీక్షణాః=తీక్ష్ణములైన, ముద్గరాఃాము 
ద్గరములు, కూటపాశాశ్చ=కూటములు, పాశములు, తథా=మరియు, దిప్హాక డో 

జ్వలించుచున్న, అశనయశ్చ=వజాయుధములు, యుగక్షయే= పళయకాలమునంద ) 
వాతాః ఇవావాయువులు వలె, నిష్బేతుణబయలుదేరినవి, 

తా. ప్రళయకాలమునందు వాయువులు బయలుదేరి నట్లు అనేక విధము 
లెన, తీక్ష్ణములైన ముద్గరములు, కూటములు, పాశములు, (ప్రజ్యరించుచున్న 
వజాయుధములు బయలుదేరెను. 4 

మూ. తదస్త్రం రాఘవః శ్రీమానుత్తమాస్త విదాం వరః, 
జఘాన పరమాస్ర్రేణ గాన్డర్వేణ మహాద్యుతిః. ఓటే 

ప్ర.అ. శ్రీమాన్ శ్రీమంతుడు, ఉత్తమాాస్త్రవిదామ్=ఉత్తమమైన అస్త్ర 
ములు ఎరిగినవారిలో, వరక శేష్ణుడు, మహాద్యుతి=గొప్పు కాంతి కలవాడు అయిన, 
రాఘవః=రాముడు, తత్=ఆ, అస్త్రదు=ఆస్త్రమును, గాన ర్వేణ=గాంధర్వమను, 
పరమాప్రైణ=గ్ ప్ప అస్త్రముచేత, జఘానాకొట్టివే సెను. 

తా. శ్రీమంతుడు, ఉత్తమాస్త్రములు తెలి సినవారిలో (శ్రేష్పడు,మహా 
కాంతిమంతుడూ అయిన రాముడు ఆ అస్త్రమును గాంధర్వ మనే గొప్పు 
అస్త్రముచేత కొట్టివేసెను. 

5 
మూ. తస్మిన్ ప్రతిహతే౭స్ర్రే తు రాఘవేణ మహాత్మనా, 

రావణః క్రొధతామ్రాక్షః సౌరమస్త్రముదైరయత్. 6 
ప్రఅ. మహాత్మ నా౭మహాత్ను డైన, రాఘవేణజ=రామునిచేత, తస్మిన్=ఆ, 

అఆస్రి=అ స్త్రము, (పతిహతే=కొట్లబడినదగు చుండగా, రావణః=రావణుడు, కోధతా 
(మాక్షః=[క్రోధముచేత ఎజ్జనైన నేత్రములు గలవాడై, సౌరమ్ అస్త్రమ్=సౌరాస్త్రమును, 
ఉదైరయత్ =ప్రయోగించెను. 

తా, మహాత్ముడైన రామునిచేత ఆ. అస్త్రము కొట్టి వేయబడగా, రావణుడు, [కోధముచేత నేత్రములు ఎజ్జబడగా సౌరాస్త్రమును (పయోగించెను. 
మూ. తతశ్చక్రాణి నిష్పేతుర్భాస్వరాణి మహాన్తి చ, 

కార్ముకాద్భీమ వేగస్య దశగ్రీవస్య ధీమతః. 7 



ప్ర.అ. తతః౭అటు సిమ్మట, భీమచేగస్య=భయంకరమైన వేగము గల, 

ధీమతః=బుద్ధిమంతు డైన, దశగీవస్య =రావణునియొక్క, కార్ముకాత్ =ధనస్సునుండి, 

భాస్వరాణాప్రకాశించుచున్న, మహాన్తి=గొప్పవైన, చక్రాణి=చక్రములు, నిప్పేతుః= 

బయల్వెడలినవి. 

తా. పిమ్మట భయంకరమైన వేగము గల ధీమంతుడైన ఆ రావణుని 

ధనస్సునుండి ప్రకాశించుచున్న పెద్ద పెద్ద చక్రములు బయలుదేరెను. 7 

మూ. తైరాసీద్గగనం దీప్తం సంపతద్భిః సమన్తతః, 
పతద్భిశ్చ దిశో దీ పెచ్చన్ద్రసూర్యగ్ర హైరివ. 8 

ప్ర.అ. సమన్తతః= అన్ని బెపులనుండి, సంపతద్భిః=౭వచ్చుచున్న, పతద్భిశ్చాప 

డుచున్న, తైః=వాటిచేత, దీ ప్తెఃప్రజ్యలించుచున్న, చన్హుసూర్య[గ్ర హైరివాచంద్రసూ 
ర్యులచేతను గ్రహములచేతనూో వలె, గగనమ్= ఆకాశము, దీప్పమ్=ప్రజ్వలించుచున్నది, 

ఆసీత్=ఆయెను. దిశశ్చ=దిక్కులుకూడ, (ప్రజలించినమి. 

తా. అన్ని వైపులనుండీ వచ్చి పడుచున్న ఆ చక్రములచేత, ప్రకాశించుచున్న 

చంద్ర సూర్యగ్రహములచెత వలి ఆకాశము, దిక్కులు (ప్రకాశించినవి. రి 

మూ. తాని చిచ్చేద బాణౌ మ్రైశ్సక్రాణి తు స రాఘవః, 

ఆయుధాని చ చిత్రాణి రావణస్య చమూముఖే. 9 

(ప. అ. సః రాఘవఃజఆ రాముడు, బాణౌ పైుః౭బాణసముదాయముల 

చేత, తానిఃఆ, చక్రాణి= చక్రములను, రావణస్య=రావణునియొక్క, ఆయుధాని 

చ=ఆయుధములను, చమూముఖే= సేనాగ్రమునందు, చిచ్చేద=ఛేదించెను. 

తా. 'సేనాగభాగమునందు రాముడు ఆ చక్రములను రావణుని 

ఆయుధములను బాణములచేత ఖండించెను. 9 

మూ. తదస్త్రం తు హతం దృష్టా రావణో రాక్ష సనాధిపః, 

వివ్యాధ దశభిర్భాణై రామం సర్వేషు మర్మసు. 10 

తా. రాకసరాజిన రావణుడు ఆ అస్త్రము కొటబడినటు చూచి పది 
(os ర డు ౧ 

బాణములతో రాముణీ అన్ని మర్మన్దానములందు క" రును. 10 
హా దా డు 
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మూ స విద్దో దశభిర్వాజైర్మ హాకార్ము కనిఃసృతైః, 

రావణేన మహాతేజా న ప్రాకమ్పత రాఘవః. . 

ప్ర.అ. రావణేన=రావణునిచేత, మహాకార్ము కనిఃసృతైః=గొప్ప ధనస్సునుండి 
బయల్వెడలిన, దశభిజపది, బాణైణాబాణములచేత, విద్ద=కొట్టబడిన, మహాతేజాః 
గొప్పు తేజస్సు గల, సః రాఘవఃాఆ రాముడు, న ప్రాకమ్పుత=చలించలేదు, 

తా. ఆ రావణుడు మహాధనస్సుతో ప్రయోగించిన ఆ పది బాణములతో 

కొట్టినను గొప్ప తేజస్సు గల ఆ రాముడు చలించలేదు. 11 

మూ. తతో వివ్యాధ గాత్రేషు సర్వేషు సమితింజయః, 
రాఘవస్తు సుసంకక్రుద్దో రావణం బహుభిః శరైః. 12 

(ప్ర.అ. తతః=అటుపీమ్మట, సమితింజయఃాయుద్దమును జయించు, 
రాఘవస్తు=రాముడు, సుసం(క్రుద్దకాచాల కోపించినవాడై, రావణమ్ =రావణబున్ల, 
బహుభిజఅనేకములైన, శరైః=బాణాలచేత, సర్వేషుణసమస్త మైన, గాత్రేషు=అవయ 
వములయందు, వివ్యాధ=క్" బ్లను. 

తా, అప్పుడు యుద్దములందు జయించు రాముడు చాల కోపించి 

అనేకబాణములచేత రావణుళ్లి అన్ని అవయవములయందు క" జ్హను. 12 

మూ. ఏతస్మిన్నన్తరే క్రుడ్దో రాఘవస్యానుజో బలీ, 
లక్ష్మణః సాయకాన్ సప్త జగ్రాహ పరవీరహా. 13 

ప్ర.అ. ఎతస్మిన్=ఈ, అన్త రే=మధ్యయందు, క్రుద్దఃాకో పించినవాడు, 
రాఘవస్య=రామునియొక్క, అనుజః=తమ్ముడు, బలీ=బలవంతుడు, పరవీరహా= 
శతువీరులను సంహరించువాడు అయిన, లక్ష్మణఃలక్ష్మణుడు, సప్త=ఏడు, 
సాయకొన్ =బాణములను, జగ్రాహవగ్రహించెను. " గ 

తా. ఇంతలో బలశాలి, రాముని తమ్ముడూ, శతుసంహారకుడూ అయిన 
లక్ష్మణుడు కోపించి ఏడు బాణములను గ్రహించెను. 13 
మూ, తః సాయకైర్మ హావేగై రావణస్య మహాద్యుతిః, - 

ధ్వజం మనుష్యశీర్షం తు తస్య చిచ్చేద నైకధా. 14 
వ ప్ర. ఆ.మహాద్యుతిః=గొప్ప కాంతి గల లక్ష్మణుడు, మహావేగైఃజ=గా ము గమ గల, తైః సాయశకె౯=ఆ బాణములచేత, తస్య రావణస్య=ఆ రావణుని యొక్క, మనష్యశీర్షమ్=మనుష్యుని శిరస్సు చిహ 
బైకధా=అ వేకవిధములుగా, చిచ్చేద=ఛేదించెను. 

తా. గొప్ప కాంతి గల లక్ష్మణుడు మహావేగము గల ఆ బాణాలతో 

సంగా గల, ధ్వజమ్=ధ్వజమును, . 

5 
i 
(| 
' 

' 
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రావణుని మనుష్యశిరస్సు చిహ్నముగా గల ధ్యజమును ముక్కముక్కలుగా 
చేదించివేసెను. 14 

మూ. సాదథేశ్సాపి బాణేన శిరో జ్వలితకుణ్ణలమ్, 

జహార లక్ష్మణః శ్రీమాన్ నైర్భృతస్య మహాబలః, 15 
ప్రల. శ్రీమాన్ = శ్రీమంతుడు, మహాబలః=గొప్ప బలము కలవాడు 

అయిన, లక్ష్మణఃాలక్ష్మణుడు, బాణేనాబాణముచేత, నైర్భృతస్య =రావణునియొక్క, 
సార థేః=సారథియొక్క, జ్వలితకుణ్ణలమ్ =ప్రకాశించుచున్న కుండలములు గల, 

శిరః=శిరస్సును, జహార=హరించెను. 

తా. శ్రీమంతుడు మహాబలశాలీ అయిన లక్ష్మణుడు ఒక బాణముతో 

ఆ రావణుని నారథియొక్క, ప్రకాశించుచున్న కుండలములు గల శిరస్సును 
హరించిను. 15 

మూ. తస్య బాజైశ్చ చిచ్చేద ధనుర్గజకరోపమమ్, 
> 3 ఇ అల జు లక్ష్మణో రాక్షసేన్ద్రస్య పఇ్బభిర్నిశితైస్తదా. 16 

ప్ర, అ.తదా=అప్పుడు, లక్ష ్మణః=లక్ష్మణుడు, నిశితైః=వాడియైన, పఇాభిః= 

ఐదు, బాణైణాబాణములచేత, తస్య  రాక్షసీన్షాస్య=ఆ రావణుని యొక్క, 
గజకరోపమమ్=ఏనుగ తొండమువంటి, ధనుః=ధనస్సును, చిచ్చేద=ఛేదించెను. 

తా. లక్ష్మణుడు ఐదు వాడియైన బాణాలతో ఆ రావణుని ఏనుగు 

తొండమువలె ఉన్న ధనస్సును చేదించెను. . 16 

మూ. నీలమేఘనిభాంశ్వాస్య సదశ్యాన్ పర్వతోపమాన్, 

జఘానాప్లుత్య గదయా రావణస్య విభీషణః. 17 

ప్ర. అ. విభీషణః=విభీషణుడు, ఆప్షత్య=దుమికి, గదయా=గదచేతి, అస్య 
రావణస్య=ఈ రావణునియొక్క, నీలమేఘ నిభాన్ =నీలమేఘములతో సమానము 

లెన, పర్వతోపమాన్ =పర్వతములతో సమానములైన, సదశ్యాన్ =ఉత్త మాశ్వములను, 

జఘాన=చం పెను. 

తా. విభీషణుడు ఎగిరి వెళ్లి ఆ రావణుని నల్లని మేఘముల వలె ఉన్న 
పర్వతముల వలె పెద్దవైన ఉత్తమాశ్వములను గదతో చంపెను. _. 17 

మూ. హతాశ్యాత్తు తదా వేగాదవప్లుత్య మహారథాత్, 

కోపమాహారత్తీవం భ్రాతరం ప్రతి రావణః. 18 

| ప్ర. అ, తదా=అప్పుడు, రావణ్య=రావణుడు, హతాశ్వాత్ =చంపబడిన 

గుజ్జములు గల, మహారథాత్ =మహారథమునుండి, వేగాత్ =వేగమువలన, అవప్టత్య= 
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దిగి, భ్రాతరం ప్రతి=సోదరుని గూర్చి, తీవ్రమ్=తీవ్రమైన, కోపమ్=కోపమును, 

ఆహారయత్ =త్రె ప్పిం చుకొెనెను. 

తా. రానణుడు చంపబడిన గుజ్దములు గల ఆ మహారథమునుండి 

క్రిందికి వేగముగా దుమికి సోదరునిపై తీవమైన కోపమును చూసేను. 18 

మూ. తతః శక్తిం మహాశక్తిః ప్రదీప్తామశనీమివ, 

విభీషణస్య చిన్తేప రాక్షసన్హః ప్రతాపవాన్. 19 

ప్ర. అ. తతఃాఅటు పిమ్మట, మహాశక్తిణ=గొప్ప శక్తి గల, ప్రతాపవాన్ = = 

ప్రతాపవంతుడైన, రాక్ష సేన్తుః=రావణుడు, పదీప్తామ్= మండుచున్న, అశనీమివావ 

జాయుధమునలె ఉన్న శక్తిమ్= శక్తిని విభీషణస్య=విభీషణునకు, చిక్లేస=వి సిరెను. 

తా. అప్పుడు గొప్పు శక్తీ, ప్రతాపము గల రావణుడు మండుచున్న 

వజాయుధము నలె ఉన్న శక్తిని విఖషణుని పై ప్రయోగించెను. 19 

మూ. అప్రాప్తామేన తాంబా జై స్రిభిశ్చిచ్చేద లక్ష్మణః; 

అధథోదతిష్టత్సంనాదో వానరాణాం మహారజణే. 20 

ప్ర. అ. లక్ట్మణణాలక్ష్మణుడు, అప్రాప్తామేవాదగ్గరకు రాకుండగానే, 
తామ్=ఆ శక్తిని, |శ్రిభి=మూడు, బాణైణాబాణములచేత, చిచ్చేద= =చేదించెను. అథ= 
అటుపిమ్మట, .మహాంణే= =మహాయుద్దమునందు, వానరాణామ్=వానరులయొక్క, 
సంనాడణధ్వని, ఉదతిష్టత్ = =బయలుదేరెను. 

తా, లక క్ష్మణుడు ఆ శక్తి విభిషణుళ్లో చేరకముందే మూడు బాణాలతో 

చేదించెను. అప్పుడు ఆ మహాయుద్దములో “వానరుల హర్షధ్వని బయలుదేరెను. 

మూ. సంపపాత త్రిధా ఛిన్నా శక్తిః కాషానమాలినీ, 

సవిస్ఫురిజ్ఞా జ్వలితా మహోల్కేవ దివశ్చ్యుతా. 21 

ప్ర. అ. త్రిధా=మూడు విధములుగా, ఛిన్నా=ఛేదించబడిన, కాఇఖ్బున 
మాలినీ=బంగారు నూలలుగల, శక్తి=శక్తి, దివః=ఆకాశమునుండి, చ్యుతాపడిన, 

మహోల్కేవ=ా పెద్ద అగ్ని పిండము వలె, సవిస్సులిజ్ఞా= అగ్నికణములతో . కూడినదై, 

సంపపాత=పడెను. 

తా. బంగారు మాలలు గల ఆ శక్తి మూడు ముక్కలుగా ఛేదింపబడి, 

అగ్నికణములు చిమ్ముచు, ఆకాశమునుండి పడిన పెద్ద ఉల్క వలె పడెను.21 

మూ. తతః సంభావితతరాం కాలేనాపి దురాసదామ్, 
జ(గాహ విపులాం శక్తిం దిప్యమానాం స్వతేజసా. 22 
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ప్ర. అ. తతణాఅటుపిమ్మట, సంభావితతరామ్= మిక్కిలి గౌరవించబడినది, 

కాలేనా పీ=జయమునిచేత కూడ, దురాసదామ్=సమీ పీంప శక్యము కానిది, స్వతేజసా= 

తన తేజస్సుతో, దీష్యమానామ్=ప్రజ్యలించు చున్నది అయిన, విపులామ్= పెద్దదైన, 

'శక్తిమ్=శక్తిని, జగాహ్షాగహించెను. 

తా. పిమ్మట రావణుడు మిక్కిలి గౌరవింపదగిన మరొక పెద్ద శక్తిని. 
గ్రహించెను. యముడు కూడ ఎదిరించుటకు శక్యము కాని ఆ శక్తి తన 
తేజస్సుతో ప్రకాశించుచుండెను. 22 

మూ. సా వేగితా బలవతా రావణేన దురాత్మనా, 

జజ్యాల సుమహాతేజా దీప్తాశనిసమ ప్రభా. " 23 

(ప్ర. అ. బలవతా=బలవంతుడు, దురాత్మనా= దురాత్ముడు అయిన, 

రావణేన=రావణునీ చేత, వేగితా= వేగముగా ప్రయోగింపబడిన, సుమహాతేజాః=చాల 

గొప్పు తేజస్సు గల, దీప్తాశనిసమ| ప్రభా (పజ్వరించు చున్న పీడుగుతో సమానమైన 

కాంతి గల, సా=ఆ శక్తి, జజ్యాల=మండుచుండిను. 

"తా. మండుచున్న పిడుగు వంటి కాంతి కల ఆ శక్తి గొప్ప తేజస్సుతో 
మండుచుండెను. బలవంతుడు, దురాత్ముడూ అయిన రావణుడు దానితో 

వేగము కలిగించెను. 23 

మూ. ఏతస్మిన్నన్తరే వీరో లక్ష్మణస్తం విభీషణమ్, 
గ్రాణసంశయమాపన్నం తూర్తమభ్యవపద్యత. 24 

ప్ర. అ. ఏతస్మిన్=ఈ, అన్తరే=మధ్యలో, వీరః= వీరుడైన, లక క్మణః=లక్ష శై. 

_లణుడు, (ప్రాణసంశమమ్= ప్రాణాలను గూర్చిన సంశయమును,  ఆపన్నమ్= =పొందిన, 

తం విభీషణమ్ =ఆ విభీషణుల్లో, తూర్ణమ్= =నీఘ్రుముగా, అభ్యవపద్యత=ఆదుకొ నెను. 

తా, ఇంతలో వీరుడైన లక్ష్మణుడు పాణసంశయమును పొందిన 

విభిషణుళ్లీ శీఘ్రముగా వెళ్లి ఆదుకొనెను. 24 

మూ. తం విమోక్షయితుం వీరశాపమాయమ్య లక్ష్మణః; 
రావణం శక్తిహస్తం వై శరవ రైరవాకిరత్... ౨ 

ప్ర అ. వీరూవీరుడైన, _లక్ష్మణఃాలక్ష క్ష్మణుడు, తమ్=విభిషణు్ల, 
' విమోచయితుమ్=విడి పించుటకు, చాపమ్= =ధనస్సును, ఆయమ్య=వంచి, శక్తిహ 

స్తమ్=శక్తి హస్తమునందు గల, రావణమ్=రావణుణ్ణి, శరవర్షైఃా =బాణవర్షములచేత, 
ఆవాకీరల్ =చల్లెను. 

అల్లో 9 ' జ్యో తా. వీరుడైన లక్ష్మణుడు ఆ విభిషణుళ్లి విడిపించుటకు ధనస్సు 
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వంచి, శక్తీ హస్తమునందున్న ఆ రావణునిపై బాణవర్షము కురిపించెను. 25 

మూ, కీర్య్వమాణ: శరౌఘేుణ విస ష్షైన మహాత్మనా, 

న ప్రహర్హుం మనశ్చ(కే విముఖీకృతవిక్రమః. 26 

ప్ర, అ. మహాత్మనా౭మహాత్ము డైన లక్ష్మణునిచేత, విసృ క్షేనావిడవబడిన, 

శరౌ ఘేణ=బాణసముదాయముచేత, కీర్యమాణఃాచిమ్మ బడుచున్న రావణుడు, విము 
ఫీకృతవి క్రమః=విముఖము చేయబడిన పరాక్రమము గలవాడై, ప్రహర్హుమ్=విభీషణుళ్లో 
కొట్టుటకు, మనః=మనస్సును, న చశే=చేయలేదు. 

తా. మహాత్ముడైన లక్ష్మణుడు విడచిన బాణసముదాయముచేత 
కప్పివేయబడిన ఆ రావణుడు విభీషణుని విషయమున తన పరాక్రమము 

విముఖము కాగా, ఆతనిని చంపు సంకల్పమును విడచెను. 26 

మూ. మోక్షితం భ్రాతరం దృష్ట్వా లక్ష శ్రైటీన స రావణః, , 
ర ఒం 

లక్ష్మ ణాభిముఖ బ్రష్టన్నిదం వచనమబ్రవీత్ ॥ 2 

పై అ. సః రావణణాఆ రావణుడు, లక్ష్మణేనాలక్ష్మ ణునిచేత, 

(భాతరమ్=తన సోదరుణ్ణి, మోక్తి తమ్విడి పింపబడినవానినిగా, దృష్టా నై్చూచి, 

లక్ష్మ ణాభిముఖకాలక్ష  ణునకు అభిముఖుడై, తిష్పన్=నిలచి, ఇదమ్=- ఈ, వచ 

నమ్=వచనమును, అబ్రవీత్ =పలికెను. 

తా. రావణుడు తన సోదర్శుడైన. విభీషణుణ్ణి లక్ష్మణుడు శక్తి 

ప్రహారమునుండి త ప్పించుట చూచి, లక్ష్మణునకు ఎదురుగా నిలచి ఈ 

వచనమును పలికెను. 27 

మూ. మోక్షి తే బలకశ్లా ఘిన్యస్మా దేవం విభీషణః, : 

విముచ్య రాక్షసం శక్తిస్త [(యీయం వినిపాత్యతే. 0౧8 

ప్ర. అ. బలశ్లా ఘీన్ =బలముచేత శ్లాఘించుకొనుచున్నవాడా ! యస్మాత్ = 
ఏ కారణమువలన, విభీషణఃావిభీషణుడు, తే=నీకు(నీచేత), ఏవమ్=ఇట్లు, మోక్షిత౭= 
విడిపింపబడినాడో అందువలన, ఇయమ్=ఈ, శక్తిః=శక్తి, రాక్షసమ్=రాక్షసుక్లక్టి, 

విముచ్యావిడచి, త్వయి=నీమీద, వినిపాత్యతే=పడవేయబడు చున్నది. 

తొ. బలముచేత శ్లాఘించుకొనుచున్న లక్ష్మణా ! నీవు ఈ 

విధముగా విభీషణుణ్ణి విడిపించినావు గాన ఈ శక్తి విభీషణుల్ణి విడచి నీమీద 
ప్రయోగింపబడుచున్నది. . 28 

మూ. ఏషాతే హృదయం భిత్త్వా శక్తిర్లో హితలక్షణా, wn 

మద్భాహుపరిఘోత్స షా ప్రాణానాదాయ యాస్యతి. 29 
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ప్ర. అ. లోహితలక్షణా=రక్తము లక్షణము (గుర్తుగా గల), మద్భాహుపరి 

ఘోత్సష్టా=నా పరిఘలవంటి బాహువులచేత విడవబడిన, ఏషా=ఈ, శక్తిః=శక్తి, 
తే=నీయొక్క, హృదయమ్=హృదయమును, భిత్తా ఇాఖేదించి, ప్రాణాన్ =ప్రాణ 

ములను, ఆదాయ=(గ్ర హించి, యాస్యతి=వెళ్లగలదు. 

తా. శత్రురక్తముచేత పూయబడి ఆ గుర్తులు గల ఈ శక్తి పరిఘలవంటి 
నా బాహువులచేత ప్రయోగింపబడి, నీ హృదయమును భేదించి, నీ ప్రాణాలు 

(గ్రహించి వెళ్లగలదు. ౧౦ 

మూ. ఇత్యేవముక్త్యా తాం శక్తిమష్టఘణ్డాం మహాస్వనామ్, 

మయేన మాయావి హితామమోఘాం శత్రుఘాతినీమ్, 30 

లక శ్రణాయ సముద్దిశ్య జ్వలన్తీ మివ తేజసా, 
యల య 

రావణః పరమక్రుద్రశ్చి కేప చ ననాద చ, 31 
GG ఆలు 

ప్ర అ. పరమక్రుద్దః=మిక్కిలి కోపించిన, రావణః=రావణుడు, ఇత్యేవమ్= 

ఇట్లు, ఉక్తాాపలికి, అష్టఘణ్ఞామ్=ఎనిమిది ఘంటలు కలది, మహాస్వనామ్=గొప్ప 
ధ్వని గలది, మయేన=మయునిచేత, మాయావి హితామ్=మాయచేత నిర్మింపబడి 
నది, అమోఘామ్=వ్యర్థము కానిది, _శత్రువిఘాతినీమ్=శతువులను చంది, 

తేజసా=తేజస్సుచేత, జ్వలన్తీమివామండుచున్నది వలె ఉన్నది అయిన, తాం 

శకిమ్=ఆ శక్తిని, లక శళాయాలక్ష్మణునకు, సముద్రిశ్య=ఉద్రేశించి, చిక్తేపైవి సిరెను. 
అడి జాని ల యి యి యి 

ననాద చాధ్వని చను కూడ, 

తా. గొప్ప ధ్వని చేయుచున్న ఆ శక్తికి ఎనిమిది ఘంటలు కట్టబడి 
ఉండెను. మయుడు మాయచేత నిర్మించిన ఆ శక్తి తన తేజస్సుతో 
మండుచున్నట్టు ఉండెను. ఎన్నడూ వ్యర్థము కాని, శత్రువులను చంపే ఆ 
శక్తిని రావణుడు కోపావిష్టుడై , పై విధముగా పలుకుచు, లక్ష శ్రకునిమీద 

ప్రయోగించి బిగ్గరగా అరచెను. 30, 31 

మూ. సా క్షిప్తా భీమవేగేన వజ్రాశనిసమస్వనా, 
శక్తి రభ్యపతద్వేగాల్లక్ష్మ ణం రణమూర్హని. 32. 

ప్ర. అ. భీమవేగేన=భయంకరమైన వేగముగల రావణునిచేత, క్రిప్తా=విస 

రబడిన, వజాశనిసమస్వనా=వజాయుధముతోను, పీడుగుతోను సమానమైన ధ్వని 
గలు సా శక్తిణాఆ శక్తి, రణమూర్జని=జయుద్దాగభూమియందు, వేగాత్ =వేగమువ 
లన్క్యలక్ష్మణమ్=లక్ష్మణుళ్లీ గూర్చి, అభ్యపతత్ =శీఘముగా వెళ్లెను. 

తా. భయంకరమైన వేగము గల రావణుడు ప్రయోగించిన, వజాయు 
ధముతోను, పిడుగుతోను సమానమైన ధ్వని గల ఆ శక్తి యుద్దాగ్రమునందు 
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వేగముగా లక్ష్మణునిమీద పడెను. 32 

మూ. తామనువ్యాహరచ్చక్తి మాపతన్తీం స రాఘవః, . 

స్వస్త్యస్తు లక్ష్మణాయేతి మోఘా భవ హతోద్యమా. "3" 

ప్ర అ. సః రాఘవణాఆ రాముడు, ఆపతన్తీమ్= =వచ్చిపడుచున్న, 

తాం శక్తిమ్= ఆ శక్తిని గూర్చి, లక్ష్మణాయ=లక్ష్మణునకు, స్వస్తి=క్షేమము, 

అస్తు=అగుగాక; మోఘావ్యర్థమైనదానవు, హతోద్యమా= =కొట్టబడిన (ప్రయత్నము 

కలదానవు, భవైఅగుము, ఇతి=అని, అనువ్యాహరత్ = =పలికేను. 

లా వ్ల పడుచున్న శక్తిని ర్చి రాముడు-“లక్ష్మణునకు శ్తేమ 

మగుగాక, నీ వు వ్యర్థము అయ్యెదవుగాక ; నీ (ప్రయత్నము విఫల మగుగొక 

అని' పలికెను. 

మూ. రావణేన రణే శక్తిః క్రుర్థనాశివిషోపమా, 

F ముక్తాశూరస్యభీతస్య ల క్ష్మణన్య మమజ్ఞ సా, 34 

ప్ర. అ. క్రుద్దేన=కో పించిన, రావణేన=రావణునిచేత, రణే= =యుద్దము 

నందు, ముక్తా= =విడవబడీన, ఆశీవిషోపమా=సర్సముతో సమానమైన, సా శక్త=ఆ 
శక్తి. ఆశు= =శీఘ్రముగా, అభీతస్య=భయపడని, లక్ష్మ ణస్య=లక్ష శణునియొక్క, 

ఉర సావక్షస్థలమునందు, మముజ్ఞైమునిగెను. 

తా. యుద్ధములో రావణుడు. ప్రయోగించిన సర్పము. వంటి ఆశక్తి 

వెంటనే, భయపడని లక్ష్మణుని వక్షస్థలములో దిగిపోయెను. 34 

మూ. న్యపతత్సా మహావేగా లక క్ష్మణప్య మహోరసి, . 

జి హ్యేవోరగరాజస్య దీప్యమావనా మహాద్యుతిః. 35 

ప్ర. అ. ఉరగరాజస్యావాసుకియొక్క, _ దీష్యమానాప్రజ్వరిల్లుచున్న, 
జి హ్యేవ=జిహ్యవలె ఉన్న, మహాద్యుతిఃగోప్ప కాంతి గల, మహావేగా=గొప్పు 

వేగము గల, సా=ఆ శక్తి, లక్ష క్ష్మణస్య= =ల్రక్ష క్ష్మణునియొక్క, మహోరసి=ామహావక్షః 

స్థలమునందు, న్యపతత్ =పడెను. 

తా. (ప్రజ్వలించుచున్న, వాసుకి నాలుక వలె ఉన్న, గొప్ప కాంతి గల 

ఆ శక్తి గొప్ప వేగముతో లక క్ష్మణుని - విశాలవక్షస్థలముమీద పడను. 35 

మూ. తతో రావణవేగేన సుదూరమవగాఢయా, 
శకొా వ్యా విభిన్నహృదయః పపాత భువి లక్ష్మణః. _ 36 

ప్ర. తతఃాఅటు పిమ్మట, రావణవేగేనారావణుని వేగముచేత, సుదూ' 
రమ్=చాల లోపలికి, అవగాఢయా=దిగిన, శక్తా కా =శక్రి చేత, విభిన్నహృదయఃా.. 

33౩ 
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బ్రద్దలుకొట్టబడిన వక్షస్థలము గలవాడై, లక్ష్మణఃలక్ష్మణుడు, భువి=నేలమీద, . 

పపాత=పడెను. 

తా. అప్పుడు రావణుని వేగముచేత చాల లోతుగా దిగిపోయిన ఆ 

శక్తిచేత వక్షస్తలము భేదింపబడిగా లక్ష్మణుడు నేల పడెను. 36 
అత యర లు రు 

. ఈగ క శ వ్ అ ల 

మూ. తదవస్థం సమీపస్టో లక్ష్మణం (డేక్ష్య రాఘవః 

_ భాతృస్నేహాన్మహాతేజా విష్ణహృదయో౭_ భవత్. 37 

ప్ర.అ. మహాతేజాఃాగొప్ప తేజస్సు గల, సమీపస్థః=సమీపమునందున్న, 

రాఘవః=రాముడు, తదవస్థమ్=అట్టి అవస్థలో ఉన్న, లక్ష శ్యణమాలక్ష శ్రలుని, 

(పేక్ర్రైచూచి, భాతృ స్నేహాత్ =సోదర్యపేమవలన, విషల్ణహృదయఃదుఃఖించిన 

హృదయము కలవాడు, అభవత్ =ఆయెను. 

తా. దగ్గరనే ఉన్న మహాతేజఃశాలియైన రాముడు అట్టి అవస్థలో ఉన్న 

లక్ష్మణుణ్ణి చూచి సోదరస్నహమువలన _ దుఃఖాక్రాలతు డయ్యెను.. 37 
యి ణం | 2 

మూ. స ముహూర్తమివ ధ్యాత్వా బాష్పపర్యాకులేక్షణః, 

బభూవ సంరబ్దతరో యుగొన్త ఇవ పావకః. 38 

ప.అ. సః=రాముడు, ముహూర్త మివ=క్ష ణకాలము, ' =ఆలోచించి, 
be ము థ్యాత్వా-ఆల 

బాప్పపర్యాకులేక్షణః=కన్నీటిచేత _వ్యాకులమైన "సత్రములు కలవాడ్రై-. యుగాన్నే= 

ప్రళయకాలమునందు, పావకః ఇవాఅన్ని వలె, సంరబ్ధతరః=మిక్కిలి కోపము 

గలవాడుగా, బభూవ=ఆయెను. 

తా. రాముడు కన్నీటితో నిండిన నేత్రములతో క్షణకాలము ఆలోచించి, 

ప్రళయకాలాన్ని వలె చాల క్రోధావేశము. చెందెను, 38 

మూ. న విషాదస్య కాలో౭_యమితి సంచిన్త్య రాఘవః; 

చే సుతుములం యుద్దం రావణస్య వధే ధృతః, 39 

సర్వయత్నేన మహతా లక్ష్మణం పరివీక్ష్య చం 

ప్ర.అ. అయమ్=ఇది, విషాదస్యాదుఃఖమునకు, కాలణాకాలము, న=కాదు, 

ఇతి=అని, సంచిన్హ్య=ఆలో చించి, లక్ష శ్రణమ్=లక్ష ణుని, పరివీక్ష గెచూచి, రాఘవః= 

రాముడు, రావణస్య=రావణుని యొక్క, వధి=వధయందు, ధృతః=నిశ్చితుడై, 

_ మహతా=గొపుదైన, సర్వయత్నేన=పూర్ణప్రయత్నముచేత, సుతుములమ్=చాల 

వ్యాకులమైన, యుద్ధమ్=యుద్ధమును, చ(క్రే=చేసెను. 

తా. ఇది దుఃఖించుటకు సమయము కాదు అని ఆలోచించి, రాముడు, 

రావణుని చంపవలె నని దృఢముగా సంకల్పించి గొప్పదైన పూర్తి (పయత్నముతో 
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చాల వ్యాకులమైన యుద్ధమును చేసెను. 39 

మూ. స దదర్శ తతో రామః శక్త్యా భిన్నం మహాహవే, 40. 

లక్ష్మణం రుధిరాదిన్టం సపన్నగమివాచలమ్. 

ప్ర. అ. తతః=అటు పిమ్మట, సః రామః= ఆ రాముడు మహాహవే=మహా 

యుద్ధమునందు, శక్తా శక్తి చేత, భిన్నమ్= =కొట్టబడిన్క, రుభిరాదిగ్టమ్=రక్త ముచేత 

పూయబడిన, సపన్నగమ్=సర్సములతో కూడిన, “అచలమ్ ఇవాపర్వతమువలె ఉన్న, 
లక్ష్మణమ్=లక్ష శ్రణుళ్లీ, దదర్శ=చూచెను. శీ 

తా. మహాయుద్ధములో శక్తిచేత పడగొట్టబడి, రక్రముచేత తడిసి 
సర్పములతో కూడిన పర్వతము వలె ఉన్న లక్ష గల్లీ రాముడు చూచెను. 

మూ. తామపి ప్రహితాం శక్తిం రావణేన. బరీయపా, 41 

యత్నతస్తే హర్తిశ్రేషా న శేకురవమర్షితుమ్, 

అర్హితా శ్చైవ బాణా ఘే స్తీ ప్రవేకేణ రక్షసామ్. 42 

ప్ర. అ. రక్షసామ్=రాక్షసులలో, ప్రవేకేణ= గ్రైష్టుడైన రావణుని చేత, 

బాణ ఘుః= -బాణసముదాయములవేత, అర్హితాః వైవా పీడింపటడినవారై, 'తే=ఆ, 

హరిడ్రేష్మాడవానరగ్థేప్యలు, జ బలీయసా= బలవంతుడైన, రావణేన-రావణునిచేత, 

"కూడ, అవమర్షితుమ్= పెకి. లాగుటకు, న చ ేరుాసమేర్థులు కోలేదు. 
శా. 

క. 

తా. బలవంతుడైన రావణుడు. ప్రయోగించిన ఆ శక్తిని "పైకి 

లాగి వేయుటకు ప్రయత్నించినను ఆ వానర శ్రేష్టులు, రాక్షసరాజైన రావణుడు 

బాణసముదాయములచేత పీడించుటచే లాగజాలకపోయిరి. 4], 42 

మూ. సౌమిత్రే: సా వినిర్భిద్య ప్రవిష్టా ధరణీతలమ్, 

తాం కరాభ్యాం పరామృశ్య రామః శక్తిం భయావహామ్, 43 

బభళ్థ్య సమరే క్రుద్దో బలవాన్ విచకర్ష చ. 

ప్ర అ. సా=ఆ శక్తి సౌమిత్రేలక్ష ్ యణునియొక్క వక్షస్థలమును, 

వినిర్భిద్య=భేదించి, ధరణీతలమ్=భూమిని, (పవిష్టా=స్ప ఎశించినది. బలవాన్= =ల్రల 

వంతుడైన, రామఃరాముడు, సమరే= =యుద్ధమునందు, క్రుద్దణాకో పించినవాడై, 

భయావహామ్= భయంకరమైన, తాం శక్తిమ్=ల శక్తిని, నరాఖ్యామాహస్తములచేత, 

పరామృశ్య=స్త ఎశించి, విచకర్ణ=లా గిను. బభళ్ఞ్య చవిరిచివేసె 

తా. ఆ శక్తీ లక్ష యుని. వక్షఃస్థలమును బేదించి నేలను. స్ప శించెను. 

బలవంతుడైన రాముడు పించి యుద్దములో ఆ భయంకరమైన శక్తిని 
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రెండు చేతులతో పట్టి పైకి లాగి విరిచివేసెను. 43 

మూ. తస్య నిష్కర్షతః శక్తిం రావణేన బలీయపా, 44 

శరాః సర్వేషు గాత్రేషు పాతితా మర్మభేదినః. 

ప్ర. అ. బలీయసా=బలవంతుడైన, రావణేనారావణునిచేత, శక్తిమ్=శక్తిని, 

నిష్కర్షతః=లాగుచున్న, తస్య=రామునియొక్క, సర్వేషు=సమస్తమైన, గాత్రేషు=అవ . 

యవములయందు, మర్మ భేదినణామర్శ్మ స్థానములను భేదించు, శరాః=బాణములు, 

పాతితాః౭పడ వేయబడినవి. | 

తా. రాముడు ఆ శక్తిని పైకి లాగుచుండగా బలశాలియైన రావణుడు 

ఆతని అన్ని అవయవములయందు, మర్మస్థానములను భబేదించు శరములను 

ప్రయోగించెను. , 44 

మూ. అచిన్తయిత్యా తాన్ బాణాన్ సమాశ్షిష్య చ లక్ష ఇకాము, 45 
| ౧ Ca 

అబ్రవీచ్చ హనూమన్తం సుగ్రీవం చ మహాకపిమ్. 

(ప్ర.అ. తాన్=ఆ, బాణాన్ =బాణములను, అచిన్తయిత్య్వా=లెక్కచేయక, 

లక ఇకామలక్ట కుల, సమాశ్గిష్య=కౌగిలించుకొని, హనూమన్తమ్=హనుమంతుక్లో, 
| AN టి ౯a ౧ C3 

మహాక పిమ్=మహావానరుడైన, సుగ్రీవం చాసుగ్రీవుళ్లో గూర్చి, అబవీచ్చ=పలికెను. 

తా. రాముడు ఆ బాణాలను లెక్కచేయక, లక్ష్మణుణ్ణి కౌగలించుకొని, 

హనుమంతుని తోను, వానర రాజైన సుగ్లీవునితోను ఇట్లు పలికెను. 45 

మూ. లక్ష్మణం పరివార్యెవ తిష్టధ్వం వానరోత్తమాః, 46 

పరాక్రమస్య కాలో౭_యం సంప్రాప్తో మే చిరేప్పితః, 

పాపాత్మాయం దశగ్గీవో వధ్యతాం పాపనిశ్చయః, 47 

కాజ్ వతం చాతక స్యేవ ఘర్మాన్తే మేఘదర్శనమ్. 

ప్ర అ. వానరోత్తమాః=వానరశేష్టులారా !  లక్ట్మణమ్=లక్ష్మ 

ణుణ్ణీ, పరివార్యెవాచుట్టియే,  తిష్థధ్వమ్=ఉండుడు. _ పాపాత్మా=పాపాత్ముడు, 

పాపనిశ్చయః=పోప్నిశ్చయము కలవాడు అయిన, అయం దశ(గీవః= ఈ రావ 

ణుడ్చు వధ్యతామాచంపబడుగాక (వీనిని చంపే సమయము వచ్చినది. 

ఘర్మాన్తే=గ్రీష్మాంతమునందు, చాతకస్యాచాతకపకికీ, కాజ్ క్లీతమ్=కోరబడిన, 

మేఘదర్శనమివ=మేఘముయొక్క దర్శనము వలి, మే=నాక్ళు చిరే ప్పితః=చిర 

కాలమునుండి కోరబడిన, అయమ్=ఈ, పరాక్రమస్య కాలఃపరాక్రమమునకు 

కాలము, సంప్రాప్తణావచ్చినది. 

తా. వానరవీరులారా ! మీరు ఈ లక్ష్మణుని చుట్టూ నిలచి ఉండుడు. 
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ఇప్పుడు, పాపాత్ముడు, పాపనిశ్చయము కలవాడు అయిన రావణుని చంప 

సమయము వచ్చినది. (గీష్మాంతమునందు చాతక పక్షికి అది కోరుకొనే 
మేఘదర్శనము అయినట్టు నేను చిరకాలమునుండి కోరుచున్న పరాక్రమ(ప్రదర్శన 
కాలము వచ్చినది. a 46, 47 

మూ. అస్మిన్ ముహూర్తే నచిరాత్సత్యం ప్రతిశ్చణోమి వః, 48 
అరావణమరామం వా జగద్దుక్ష గ్థ వానరాః, 

ప్ర. అ. వానరాణావానరులారా ! అస్మిన్=ఈ, ముహూర్తే=ముహూక్త 
మునందు, వఃమీకు, సత్యమ్=సత్యముగా, (ప్రతిశృణోమి=ప్రతిజ్ఞచేయు చున్నాను, 
జగల్ =జగత్తును, అరావణమ్=రావణుడు లేని దానినిగా అయినను, అరామం 
వా=రాముడు లేనిదానినిగా నైనను, నచిరాత్ =కొద్ది కాలములో, ద్రక్ర్యథ=చూడగలరు. 

తా. వానరులారా ! ఈ ముహూర్తమునందు మీ ఎదుట సత్యముగా 

ప్రతిజ్ఞ చేసి చెప్పుచున్నాను. మీరు అచిరకాలములో ఈ జగత్తునందు రావణుడో 
క రాముడో లేకపోవుట చూడగలరు. 48 

మూ. రాజ్యనాశం వనే వాసం. దణ్జశే పరిధావనమ్, 49 
_ వైదేహ్యాశ్చ పరామర్శం రక్షోభిశ్చు సమాగమమ్. 

ప్ర. అ. రాజ్యనాశమ=రాజ్యనాశమును, వనే=వనమునందు, వాసమ్=ని 
వాసమును, దణ్ణ కే=దండకావనమునందు, పరిధావనమ్=ఇటూ అటూ పరుగులెత్తు 
టను, రన్షోభిః=రాక్షసులచేత, వైదేహ్యాః= సీతయొక్క, పరామర్శమ్=స్పర్శన మును, 
సమాగమమ్=పొందితిని. 

తా. నాకు రాజ్యనాశము, వనవాసము, దండకావనములో తిరుగుట, 
రాక్షసులు సీతను అవమానించుట ఇవన్నీ కలిగినవి. 49 

మూ. ప్రాప్తం దుఃఖం మహద్దోరం శ్లేశశ్ళ నిరయోపమః, 50 
అద్య సర్వమహం త్యక్త నిహత్యా రావణం రణే. 

ప్ర అ. మహత్ =గొప్ప, ఘోరమ్=ఘోరమైన, దుఃఖమ్=దుఃఖము, - ప్రాప్తమాపొందబడినది. నిరయోపమః=నరకముతో సమానమైన, ్లేశశ్చవ= క్రేశము 
కూడ (పొందబడినది). అద్య=ఇప్పుడు, అహమ్=నేను, రణే=యుద్రము 

వందు, రావణమ్=రావణుల్లి, నిహత్య=చంపీ, సర్వమ్=ఆ శక్రేశమునంతనూ, 
త్య శ్ర్యే=విడువగలను. 

తా. చాల ఘోరమైన దుఃఖమును పొందినాను. నరకమువంటి 
న్రశమును అనుభవించినాను. ఇప్పుడు నేను యుద్దములో రావణుళ్లి సంహరించి దీని నంతనూ. విడిచి పెట్టదను. 50 
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మూ. యదర్థం వానరం “సైన్యం సమానీతమిదం మయా, 51 

సు(గ్రీవశ్చ కృతో రాజ్యే నిహత్యా వాలినం రణే, 

సోఒయమద్య రణే పౌపశ్చక్టర్విషయమాగతః 852 

ప్ర. అ. యదర్ధమ్ఎవని నిమిత్తము, మయా=నాచేత, ఇదమ్=ఈ, 

వానరమ్=వానరులకు సంబంధించిన, సైన్యమ్= సైన్యము, సమానీతమ్=తీ సికొని 
రాబడినదో, రణే=యుద్దమునందు, వాలినమ్=వాలిని, నిహత్వా=చంపీ, సుగ్రీవః 

=సుగీవుడు, రాజ్యే=రాజ్యమునందు, కృతాచేయబడినా | యదర్ధమ్=ఎ 

వని నిమిత్తమై, సాగరే=సాగరమునందు, సేతు=్చేతువు, “బదః=కటబడినదో, 

సాగర్వ=సముదము, క్రాన్తణదాటబడినదో, స్క=ఆ, అయం పొపః=ఈ పాపా 

తుడు, అద్య=ఇప్పుడు, రణే=యుద్ధమునందు,' చక్షుర్విషయమ్ =నేత్రవిషయమును, 

ఆగతః=పొందినాడు. 

తా. ఎవని నిమిత్తమై నేను ఈ వానర సైన్యమును తీసికొనివచ్చినానో, 

వాలిని యుద్దములో చంపి సుగ్రీవుణ్ణి రాజ్యమునందు అభిషిక్తుని చేసినానో, 

ఎవని నిమిత్తమై సాగరముపై సేతువు కట్టి సముద్రము దాటినానో అట్టి ఈ 

పాపాత్ముడు ఇప్పుడు నాకంట బడినాడు. 51, 52 

మూ. చక్షుర్విషయమాగత్య నాయం జీవితువురతి, . 53 

ల 9 ఇ కానీ జు జ బా 

దృజ్షం దృష్టవిష స్యవ సర్పస్య మమ రావణః. 

యథా వా వైనతేయస్య దృష్టిం ప్రాప్తో భుజంగమః. ర్ి4 

లో 

ప్ర అ. అయం రావణః=ఈ రావణుడు, మమ=నాయొక్క, చక్షుర్విష 

యమ్=నేత్రవిషయమును, ఆగత్య=పొంది, దృష్టివిషస్య=దృష్టియందు విషము గల, 

సర్పస్య=సర్పము యొక్క, దృష్టిమ్ ఇవెదృష్టిని పొంది వలి, వైనతేయస్య= 

గరుత్మంతునియొక్క, దృష్టిమాదృష్టిని, ప్రాప్తణాపొందిన, భుజంగమః యథా 

వా=సర్పము వలె, జీవితుమ్జీవించుటకు, నార్హతాతగడు. 

తా. నా కంట బడిన ఈ రావణుడు చూపులో విషము ఉండే 

సర్పము దృష్టిలో పడినవాడు వలె, గరుత్మంతుని దృష్టిలో పడిన సర్పము 

వలె ఇంక జీవించజాలడు. 53, 54 

మూ. స్వస్తాః పశ్యత దుర్దర్తా యుదం భానరపుంగవాః, 
యా బాల లా - 

ఆసీనాః పర్వతా(గ్రేషు మమేదం రావణస్య చ. ర్ర్ 

ప్ర అ. దుర్హర్గాణాఎదిరింప శక్యము కాని, వానరపుంగవాణావానర శే 

ష్భులారా, స్వస్థాణాస్వస్టులై, పర్వతా|గేషు-పర్వతాగ్రములయందు, ఆసీనాఃకూ 

థా yey కీ మ్= 
ర్చున్నవార, మమ=నాయొక్క, రావణస్య చారావణుని యొక్క, ఇదబు=-ఈ, 
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యుద్దమ్=యుద్రమును, పశ్యత=చూడండి. 
ధ ద 

తా. ఎదిరింపశక్యము కాని వానరవీరులారా ! మీరు స్వస్థచిత్తులి 

పర్వతశిఖరములమీద. కూర్చుండి నేను రావణుడు చేయు యుద్ధమును చూడండి, 

మూ. అద్య రామస్య రామత్వం పశ్యన్తు మమ సంయుగే, 

త్రయో లోకాః సగన్హర్వాః సదేవాః సర్షిచారణాః. 56. 

ప్ర అ. అద్య=నేడు, మమానాయొక్క, సంయుగేయుద్ధమునందు, 
లతో కూడిన, సదేవాః= దేవతలతో కూడిన, సర్షిచారణాః= సగన్హర్వాః=గంధర్వు 

ఠా Le) ' 
బుషులతోను చోరణులతోను కూడిన, (త్రయణామూడు, లోకాః=లోకములు, 
రామస్య=రామునియొక్క, రామత్వమ్=రామత్వమును, పశ్యన్తు=చూచెదరుగాక. 

_ తా. ఈనాడు నేను చేయు యుద్దమునందు రాముని రామత్వమును- 

రాము డెట్టివాడు అను విషయమును - గంధర్వ - దేవ - బుషి - 
చారణాదులతో సహా మూడు లోకములవారూ చూచెదరుగాక. 56 

మూ. అద్య కర్మ కరిష్యామి యల్లోకాః సచరాచరాః, 

సదేవాః క ప ష 57 . స థయిష్యన్తి యావద్భూమిర్హరిష్యతి. 

సమాగమ్య సదా లోకే యథా యుద్దం ప్రవర్తితమ్. 

ప్ర అ. సచరాచరాః=చరాచరములతో కూడిన, సదేవాః=దేవతలతో 

కూడిన, లోకాః=లోకములు, యత్ =దేనిని, భూమిః=భూమి, యావత్ =ఎంతవరకు, 
ధరిష్యతి=నిలవగలదో . అంతవరకు, కథయిష్యన్తి=చెప్పగలరో, కర్మ=అట్టి పనిని, 
అద్య=ఇప్పుడు, కరిష్యామి=చేసెదను. లోకే=లోకమునందు, సమాగమ్య=కలిసి, 
యుద్ధమ్=యుద్ధము,  యథా=ఎట్టు, ప్రవర్తితమ్=చేయబడినదో(చెప్పుకొందురో 
అట్లు చేసెదను.) 

తా. ఈ భూమి నిలచి ఉన్నంతవరకు స్థావరజంగమములతోను, దేవతల 
తోను సహా ఈ లోకములు దేనిని గూర్చి చెప్పుకొందురో, ఈ లోకములో 
అందరూ కలసి యుద్దము ఎట్టు జరిగినదో అని దేనిని గూర్చి చెప్పుకొందురో 

౧ 

అట్టి పనిని నేడు చేసెదను. 57 

మూ. ఏవముక్త్వా శితైర్సాణై స్తప్త కాఖ్బనభూషణైః, 58 
ఆజఘాన రణే రామో దశగ్రీవం సమాహితః. 

ప్ర. అ. రామకారాముడు, ఏవమ్=ఇట్లు, ఉక్తాాచపలికి, రణే=యుద్దము 
నందు, సమాహితణాసావధానచిత్తుడై, తప్పకాఖ్బనభూషలైః=శుద్రమైన బంగారు 
అలంకారములు గల, శిత్రః౭వాడియైన, బాభైః=బాణములచేత, దశగ్రీవమ్ =రావణుళో, 



ఆజఘాన=కొ ట్లను. 

తా. రాముడు ఇట్లు పలికి, యుద్దమునందు, సావధానచిత్తుడె శుద్దమైన 
బంగారముచేత అలంకరింపబడిన వాడియెన బాణాలచేత రావణుణి కొును.58 

రు ne) కం 

మూ. అధ ప్రదీస్తార్నారావైర్ము సలైశ్సా పీ రావణః; 59 

అభ్యవర్షత్తదా రామం ధారాభిరివ తోయదః. 
ఇల ప్ర. అ. అథాఅటుపిమ్మట, రావణఃణారావణుడు, ప్రదీ ప్తెకాప్రకాశిం 

చుచున్న, నారాచైకానారాచబాణములచేతను, ముసలైశ్సాపి =ముసలమొలచేతను, 
తదా=అప్పుడు, రామమ్ =రాముళ్లి,[తోయదః=మేఘము, ధారాభిరివ=జలధారలచేత 

వలె, అభ్యవర్షత్ =వర్షించెను. 

తా. పిమ్మట రావణుడు ప్రకాశించుచున్న నారాచబాణములను, 

ముసలములను, మేఘము జలధారలు కురిపించి నట్లు, రామునిమీద 
కురి పించెను. 59 

మూ. రామరావణముక్తానామన్యోన్యమభినిఘ్నతామ్, 60 

శరాణాం చ శరాణాం చ బభూవ తుములః స్వనః, 

ప్ర. అ. రామరావణముక్తానామ్=రామరావణులచెత విడవబడిన, శరాణాం 
చ=బాణాలూ, శరాణాం చాబాణాలూ, అన్యోన్యమ్=పరస్పరము, అభినిఘ్నతామ్= 

కొట్టుకొనుచుండగా, తుములకః=వ్యాకుల మైన, స్వనకాధ్వని, బభూవాఆయెొను. 

తా. రామరావణులు ప్రయోగించిన ఆ బాణాలూ, ఈ బాణాలూ 

పరస్పరము కొట్టుకొనుచుండగా అధికమైన ధ్వని కలిగెను. 60 

మూ. విభివాశ వికీరాక రామరావణయోః శరాః,. 61 
ఎపి అక్జాపి 

అన్తరిక్షాత్సిదీప్తా గ్రా నిేతుర్రరణీతలే. 
అనీ రలు | ర 

ప్ర అ. రామరావణయోః=రామరావణులయొక్క, _ శరాజబాణములు, 

విభిన్నాశ్చూవిరగగొట్టబడినవై, వికీర్ణాశ్చ= చెల్లాచెదరు చేయబడినవై, ప్రదీష్తాగ్రాఃా ప్రకా 

శించుచున్న అగభాగములు కలవై, అన్వరిక్షాత్ =ఆకాశమునుండి, ధరణీతలే= నేలమీద, 

నిపేతుః=పడినవి. 

తా. రామరావణుల బాణములు విరిగిపోయి చెల్లాచెదరై ప్రకాశించుచున్న 

అ(గభాగములతో ఆకాశమునుండి నేలమీద పడినవి. 61 

మూ. తయోర్డా గతలనిర్జోషో రామరావణయోర్మహాన్, 62 

త్రసనః సర్వభూతానాం బభూవాద్భుతదర్శన:. 
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(ప. అ. తయోః=ఆ, రామరావణయోః=రామరావణులయొక్క, మహాన్ = 

గొప్పదైన, జ్యాతలనిర్జోషూనారియొక్క తలముయొక్క ధ్వని, సర్వభూతానామ్= 
. సకలప్రాణులకు, |త్రాసన=భయము కలిగించేదిగాను, అద్భుతదర్శనఃఅద్భుత మైన 
/ దర్శనము కలదెిగాను, బభూవ=ఉం డెను. 

తా. ఆ రామరావణుల నాారియొక్క, తలము (చేతికి కట్టిన చర్మ) 
యొక్క గొప్ప ధ్వని సకల ప్రాణులకు భయమును కలిగించుచు, చూచువారికి 
ఆశ్చర్యకరముగా . ఉండెను. 62 

మూ. వికీర్యమాణః శరజాలవృష్టిభి 
ర్మహాత్మనా దీప్తధనుష్మతార్హితః, 
భయాత్స్రదుద్రావ సమేత్య రావణో 
యథానిలేనాభిహతో బలాహకః. 63 

ఇత్యార్షై శ్రీమద్రామాయణే ఆదికావ్యే 
యుద్దకాణే శతతమః సరః. 

స GG * 

ప్ర. అ. దీప్రధనుష్మతా౭ప్రకాశించుచున్న ధనస్సు గల, మహా, 
త్మనాడామహాత్ము డైన రామునిచేత, శరజాలవృష్టిభి= బాణసముదాయవర్షములచేత, 
వికీర్యమాణకాచల్లబడుచున్న, రావణః=రావణుడు, సమేత్య=కలిసి, భయాత్ =భయ 

మువలన, అనిలేన-వాయువుచేత, అభిహతణాకొట్టబడిన, వలాహకః యథా= మేఘము 
వలె, (ప్రదుద్రావాపారిపోయెను. గ 

చా, ప్రకాశించుచున్న ధనస్సు గల మహాత్ముడైన రాముడు బాణసము 

దాయవర్షములను ' కురిపించగా, రావణుడు తనవాళ్లతో కలిసీ భయమువలన, 
గాలిచేత కొట్టబడిన మేఘమువలె, పారిపోయేను. 63 

“బాలానందిని” అను శ్రీమదామాయణాంధవ్యాఖ్యానమునందు 
యుద్రకాండలో నూరవ నల్ల సమాప్తము. 

uu 



అథ ఏకాధికశతతమః సర్గః 

[రాముడు విలపించుట, హనుమంతుడు తీనీకొనివచ్చిన ఓవధిని నుషే 

ణుడు ఇవ్వగా లక్ష శ్రైణుడు. మూర్భనుండి తేరికొనుట] 

మూ. శక్త్యా నిపాతితం దృష్టా వ్ర రావణేన బలీయసా, 

లక్ష్మణం సమరే శూరం శోణితౌఘసరిప్తుతమ్, 1 
స దతా కొ ఏ తుములం యుద్దం రావణస్య దురాత్మనః, 

విసృజన్నేవ బాణొఘాన్ సు షే ఆమిదమ బ్రవీత్. 2 

ప్ర. అ. బలీయసా=బలవంతుడైన, రావణేన=రావణునిచేత, శక్స్యా=శక్తి చేత, 

నిపాతితమ్=పడగొట్టబడిన, సమరే= =యుద్దమునందు, శూరమ్=శూరుడైన, శోణితౌ 

ఘపరిప్లుతమ్= రక్త ప్రవాహముచేత తడిసిన. లక కృణమాలక్ష శ్రైలుళ్ల, దృష్టా వెచూచి, ' 

'స=రాముడు, దురాత్మనః=దురాత్ము డైన; రావణస్య=రావణునకు, తుములమ్= 

వ్యాకులమైన, యుద్దమ్=యుద్దమును, దత్శ్సాా=ఇచ్చి, బాణౌఘాన్ =బాణాల 

సముదాయములను, “విస్పజన్నేవ్= విఢచుచున్న వాడగుచునే, సుషేణమాసుషే 

లుళ్లి గూర్చి, ఇదమ్=ఈ వాక్యమును, అబవీత్ = =పలికెను. 

తా.. యుద్ధమునందు శూరుడైన లక్ష క్మణుళ్లి అధికబలవంతుడైన 

రావణుడు శక్తిచేత పడగొట్టగా రక్త పవాహముచేత తడిసిన ఆ లక్ష్మణుని చూచి. 

రాముడు దురాత్ముడైన “రావణునితో తీవ్రముగా యుద్ధముచేసి, బాణములను 

ప్రయోగించుచునే సు సుషేణునితో, ఇట్లు పలికెను. 1, 2 

మూ. ఏష రావణవీర్యేణ లక్ష్మణః పతితో భువి, 

సర్పవచ్చేష్టతే వీరో భూమౌ శోకముదీరయన్. 3 

ప. అ. రావణవీర్యేణ=రావణుని పరాక్రమముచేత, ' భువి= నేలమీద, 

పతితః=పడిన, ఏషః=ఈ, వీరః=వీరుడైన, లక క్ష్మణః=లక్ష్మణుడు, కోకమ్=దుఃఖ 

మును, ఉదీరయన్=అధికముచేయుచు, సర్సవత్ =సర్పమువలె, భూమౌ= =నేలమీద, 

చేష్టతే=కొట్టుకొనుచున్నాడు. 

తా. రావణుని పరాక్రమముచేత నేలమీద పడిపోయిన వీరుడైన 

ఈ లక్ష క్ష్మణుడు నా శోకమును వృద్ధి పొందించుచు, సర్పమువలె నేలమీద 

కొట్టుకొనుచున్నాడు. వె 
1 

శ 
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మూ. శోణితార్హుమిమం వీరం (పాణిః (పియతరం మను, అ 

పశ్యతో మమ కా శక్తిర్యోద్దుం పర్యాకులాత్మ నః. 4 
గ అవాట్ో ఖా డా 

ప్ర. అ. మమ=నాయొక్క, ప్రాణ ప్రాణములచేత, పియతరమ్=మిక్కిలి 

(ప్రియుడైన, శోణితార్హుమ్=రక్తముచేత తడిసిన, ఇమమ్=ఈ, వీరమ్=వీరుణ్లి 
పశ్యతజాచూచుచున్న, పర్యాకులాత్మనఃావ్యాకులమైన మనస్సు గల, మమానాకు, 
యోద్దుమ్=యుద్దముచేయుటకు, శక్తిః=శక్తి, కా=ఏమి ? 

తా నాకు ప్రాణాలతో సమానముగా ఇష్టుడైన ఇతడు రక్తముతో తడిసి 

ఉండగా చూచుచున్న మనస్సు వ్యాకులముగా ఉన్న నాకు యుద్దము చేయు 

శక్తి ఎక్కడిది లి 4 

మూ. 'అయం స సమరశ్గాఘీ భ్రాతా మే శుభలక్షణః, 
యది పజత్వమాపన్నః ప్రాణైర్మే కిం సుఖేన వా. ర్ 

ప్ర. అ. సమరశ్హా ఘీ=యుద్రమునందు శ్చాఘ గల, శుభలక్ష ణః=శుభము లైన 
లక్షణములు గల, సఃాఅట్ట, అయమ్=ఈ, మే=నాయొక్క, (భాతా౭సోద 
రుడు, పఖ్బత్వమ్=మరణమును, ఆపన్నః యది=పొందినట్టయితే, మేకానాకు, 
ప్రాణైణాప్రాణములచేత గాని, సుఖేన వా=సుఖముచేత గాని, కిమ్=ఏమి ప్రయోజనము. 

తా. యుద్ధ్దములలో శాఘాపొత్రుడు, శుభలక్షణములు గలవాడు అయిన 
అట్టి ఈ నా సోదరుడు మరణించినచో నాకు ప్రాణము లెందుకు, సుఖమెందుకు? 
ర్ 

మూ. లజ్జతీవ చ మే వీర్యం భశ్యతీవ కరాద్దనుః, 
సా స్త్ 3 అ గా ' యకా వ్యవఐదన్తి దృష్షర్సాష్పవశం గతా, 6 

ప్ర. అ. మే=నాయొక్క, వీర్యమ్=పరాకమము, లజతీవ= సిగ్గుపడుచున్సటు - ల గ్రా C జ ౧ న్న ల ఉన్నది. ధనుఃధనస్సు, కరాత్ =చేతినుండి, భశ్యతీవ=జారిపోవుచున్నట్టున్నది. 
సాయకాః=బాణములు, వ్యవ సీదన్తి =దుర్చలము లగుచున్నవి. దృ ష్షిాాదృషి, 
బాష్పవశమ్=బాష్పవశమును, గతా=పొందినది. 

తా. నా పరాక్రమము సిగ్గుపడుచున్నట్టున్నది. చేతిలోనుండి ధనస్సు 
జారిపోవుచున్నట్లున్నది. బాణములు దుర్చలము లగుచున్నవి. చూపు కన్నీటికి 
లొంగిపోవుచున్నది. 6 

లక్ . మూ. అవఎదన్సి గాత్రాణి స్వష్నయానే నృణామివ, 
చిన్నా మే వర్తతే తీవా ముమూరాపి చ జాయతే. = 7 
ప్ర. అ. స్వష్పయానే=స్వప్పమునందు నడచునపుడు,నృణామిన=౫మా నవుల., 
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అవయవములు వలె, గాత్రాణాఅవయవములు, అవసీదస్తి=దుర్భలము లగుచున్నవి. 
మే=నాకు, చిన్హా౭చింత, తీవ్రా=తీవముగా, వర్తతే=ఉన్నది. ముమూరాపి 
చ=మరణించవలె నను ఇచ్చకూడ, జాయతే=పుట్టుచున్నది. ! 

తా. స్వప్నములో నడచేవారి అవయవములు సరిగా పనిచేయ నటు ' 
య 

నా అవయవములు దుర్చలము లగుచున్నవి. నాకు చింత చాల తీవ్రముగా 
ఉన్నది. మరణించవలె నను కోరిక గూడ కలుగుచున్నది. 7 

మూ. భ్రాతరం నిహతం దృష్ట్వా రావణేన దురాత్మనా, 
విష్టనన్తం తు దుఃఖార్తం మర్మణ్యభిహతం భృశమ్. 8 

' ప్ర. అ. దురాత్మనా౭దురాత్ముడైన, రావణేన=రావణునిచేత, నిహతమ్= 

కొట్టబడిన, విష్టనన్తమ్=మూలుగుచున్న, దూఃఖార్తమ్=దుఃఖ పీడితుడైన, భృశమ్= 
మిక్కిలి, మర్మణి=మర్మ ప్రదేశమునందు, అభిహతమ్=కొట్టబడిన, భ్రాతరమ్=నా 
సోదరుణ్ణి, దృష్టా=చూచి (నా అవయవములు దుర్చ్భలము లగుచున్నవి-ఇత్యాది 
పూర్వశ్లోకార్టముతో అన్వయము). 

తా. నా సోదరుడు దురాత్ముడైన రావణునిచేత కొట్టబడి దుఃఖార్తుడై 
మూలుగు చున్నాడు. ఎక్కువగా మర్మస్తానమునందు కొటబడినాడు. 8 

| mp లు 

మూ. రాఘవో భ్రాతరం దృష్టా ్ట్ (పియం ప్రాణం బహిశ్చరమ్, 

దుఃఖేన మహతావిష్టో ధ్యానశోకపరాయణః. 9 

ప్ర. అ. రాఘవః=రాముడు, బ హిశ్చరమ్=బైటసంచరించుచున్న, [పియమ్= 
ప్రియమైన, (పాణమ=(పాణమైన, భాతరమ్=సోదరుళ్లి, దృష్టా (=చూచి, మహతా= 

గొప్ప, దుఃఖేన=దుఃఖము చేత, ఆవిష్టః=ఆవిష్టుడై, ధ్యానశోకపరాయణః=ధ్యానశోక 

ములకు అదీను డాయెను. 

తా. బైట సంచరించు ప్రియమైన ప్రాణమైన సోదరుణ్ణి చూచి రాముడు 
గొప్పు దుఃఖముతో కూడి ధ్యానశోకములకు అదీను డాయెను. 9 

మూ. పరం విషాదమాపన్నో విలలాపాకులేన్తియః, 
భాతరం నిహతం దృష్టా 1 లక్ష్మణం రణపాంసుషు. 10 

ప్ర. అ. నిహతమ్=కొట్టబడిన, (భాతరమ్=సోదరు డైన, లక్ష్మణమ్=లక్ష 

యణుళ్ల, రణపాంసుషు=యుద్దభూమిపరాగములందు, దృష్టా “=చూచి, పరమ్=అధిక 

మైన, విషాదమ్=దుఃఖమును, ఆపన్నః=పొందినవాడై, ఆకులేస్తియః=వ్యాకులములైన 

ఇంద్రియములు కలవాడై, విలలాప=విల పించెను. 

తా. సోదరుడెన లక్ష్మణుడు కొట్టబడి రణభూమియందలి పరాగములో 
నను. 
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పడియుండుట చూచి రాముడు చాల దుఃఖించుచు, వ్యాకులములైన ' నా వెనుకనే 

ఇం|దియములతో విల పించెను. 10 : మూ. ఇష్ట 

మూ. విజయో౭పి హి మే శూర న (పియాయోపకల్పతే, ఇవ 
అచక్టుర్విషయశ్చన్హః కొం (ప్రీతిం జనయిష్యతి. 11 ప్ర. 

ప్ర. అ. శూర=ఓ ! శూరుడా ! విజయోపి=విజయము కూడ, మే=నాకు, రమ 

(పియాయా౫ా పియముకొరకు, న ఉపకల్పతే=ఉపకరించునది కాదు. అచక్షుర్విషయక॥ా 
. | చ సామ్=లఅవస్త॥ 

కంటికి విషయము కాని, చన్హః చంద్రుడు, కామ్ఏ, (పీతిమ్=సంతోషమును,; థి ఠా 

జనయిష్యతి=కలిగించును ? తా, 

| చుటయే నిం 
తా శూరుడా! నాకు విజయము లభించినను సంతోషమును చేయు శత్రు 

కలిగించజాలదు.కంటికి కలబడని చంద్రుడు ఏమి సంతోషమును కలిగించును? 

11 మూ. దే 

మూ. కిం మే యుద్దేన కిం ప్రాణైర్యుద్దకార్యం న విద్యతే, త 

యత్రాయం నిహతః శేతే రణమూర్హని లక్ష్మణః = 12 ప్ర. 

ప్ర. . అ. మేణనాక్కు యుద్దేన=యుద్దముచేత, కిమ్=ఏమి ప్రయో దధ్ర=సమాని 

జనము? (పాణ ప్రాణములచేత, _ కిమ్=ఏమి ప్రయోజనము? అయం లభించునో 
దు ఆ క 

లక్ష్మణః=ఈ లక్ష్మణుడు, రణమూర్రని=యుద్దాగ్రమునందు, నిహతః=చంపబడిన 

వాడై య(త్ర=ఏ కారణమువలన, శేతే=శయనింబి యున్నాడో, ఆ కారణమువలన, తౌ 

యుద్దకార్యమ్-యుద్దముచేత ప్రయోజనము, న విద్యతే=లేదు. బంధువులు 

తా. నాకు యుద్దమెందుకు? ఈ ప్రాణము లెందుకు? లక్ష్మణుడు కనబడదు 

చలపబడి రణభూమియందు శయనించినప్పుడు ఇంక యుద్దమువలన. ఏమి మూ 

ప్రయోజనము: 12 . న్ 

మూ. యథైవ మాం వనం యాన్తమనుయాతి మహాద్యుతిః, 
అహమప్యుపయాస్యామి తథెవెనం యమక్షయము. 13 ప్ర 

[ఈ క్లోకము మొదలు పన్నెండు శ్లోకములు కొన్ని ప్రతులలో లేవు. యమ్=శోక 
గోవిందరాజాదుల వ్యాఖ్యలు కూడ లేవు.] ఏవేష్టమాన. 

నముగా 
ప్ర. అ. మహాద్యుతిఃగొప్పకాంతిగల లక్ష్మణుడు, వనమ్=వనమునుగూర్చి, చూచి ర). 

. యాన్తమ్=వెళ్లుచున్న, మామ్నన్ను, యథైవ=ఎట్టు, అనుయాతి=అనుసరించి 

వెళ్లైనో, అహమపి=నేనుకూడ, తథైవ=అట్స, ఏనమ్=వీనిని, యమక్ష్రయమ్=యు. ' ల 
మలోకమును గూర్చి, ఉపయాస్యామి=అనుసరించి వెళ్లైదను. . ఇటూ అ 

తా. మహాకాంతిమంతుడైన ఈ లక్ష్మణుడు వనమునకు వెళ్లుచున్నప్పుడు విలపించు? 
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నా వెనుకనే వచ్చినట్ల నేను కూడ ఈతని వెనుక యమలోకమునకు చెళ్లెదను. 

మూ. ఇష్టబనుజనో నిత్యం మాం స నిత్యమనువ్రతః, 

ఇమౌమవస్థాం గమితో రాక్ష పైః కూటయోధిభిః. 14 

ప్ర. అఆ. ఇష్టబన్దుజనఃాఇష్టమైన బంధుజనము గల,  నిత్యమ్=ని 
త్యమూ, మామ్=నన్ను, అనువ్రతః=అనుసరించిన వ్రతము గల, సఃజాలక్ష్మణుడు, 

కూటయోధిభిః-కపటయుద్రము చేయు, రాక్ష సైః=రాక్షసులచేత, ఇమామ్=ఈ, అవ 
స్థామ్=అవస్థ్రను,గమితః=పొందింపబడినాడు. 

తా. బంధుజనులయందు (పమ గలవాడు, ఎల్లప్పుడు నన్ను అనుసరిం 

చుటయే నియమముగా గలవాడూ అయిన ఈ లక్ష్మణునకు కపటయుద్దము 
చేయు శత్రువులు ఇట్టి అవస్థ కలిగించినారు. 14 

మూ. దేశే దేశే కలత్రాణి దేశే దేశే చ బాన్హవాః, 

తంతు దేశం న పశ్యామి యత్ర భ్రాతా సహోదరః 15 

ప్ర అ. దేశే దేశే=ప్రతిదేశమునందూ, కలత్రాణి=భార్యలు లభింతురు. 

దేశే దేశే చాప్రతిదేశమునందు, బాన్లవాః=బంధువులు లభింతురు. సహో 
దరః=సమానోదరము నుండి పుట్టిన, భాతా=భాత, యత్ర=ఏ దేశమునందు 

లభించునో, తమ్ =అట్టి, దేశం తు=దేశము నైతే, న పశ్యామి=చూడను 

థా, ప్రతిదేశములోను భార్యలు దొరుకుదురు. ప్రతిదేశములోను 

' బంధువులు దొరుకుదురు. కాని సమానోదరుడైన భాత లభించు దేశ మేదీ 
కనబడదు. 15 

మూ. ఇత్వేవం విలపన్తం తం శోకవిహ్య్వలితేస్తి యమ్, 

వివేష్టమానం కరుణముచ్చ ససన్తం పునః పునః. 16 

ప్ర అ. ఇత్యేవమ్=ఇట్లు, విలపన్తమ్=విల పించుచున్న, శోకవిహ్యలితేన్తి _ 

యమ్=శోకముచేత వ్యాకులములుగా చేయబడిన ఇంద్రియములు కలుగునట్లుగౌ, 

వివేష్టమానమ్=చుట్టుకొనిపోవుచున్న, పునః పునః=మాటి మాటికి, కరుణమ్= 

దీనముగా, ఉచ్చ ఏసన్నమ్=నిట్టూర్చుచున్న, తమ్=ఆ రాముణ్ణి, (వానరులు 

చూచిరి). 

తా. రాముడీ విధముగా దుఃఖముచేత వ్యాకులములైన ఇంద్రియములతో 
ఇటూ అటూ తిరిగి పోవుచు మాటిమాటికి దీనముగా నిట్టూర్చుచు 
విలపించుచుండెను. 16 
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మూ. కింను రాజ్యేన దుర్షర్హలక్ష శ్రైణేన వినా మమ, 

ఉట 
క ల శ అ | 17 కథం వక్ష్యామ్యహం త్వమ్బాం సుమిత్రాం పుత్రవత్సలామ 

ప్ర. అ. దుర్దర్షలక్ష్మణేన వినా=ఎదిరింపశక్యము కాని లక్ష్మణుడు 
లేకుండగా, మమ=నాకు, రాజ్యేన=రాజ్యముచేత, కిం నూఏమి ప్రయోజ 
నము?  పుత్రవత్సలామ్=పుత్రునియందు చేమ. గల, అమ్బామాతల్లియైన; 
సుమిత్రామ్=సుమిత్రను గూర్చి, అహమ్=నేను, కిం ను వక్ష్యామి=ఏమి చెప్పుదును? 

తా. ఎదిరింప శక్యము కాని వీరుడైన లక్ష్మణుడు లేకుండగా నాకు 
రాజ్యము ఎందుకు? పుత్రునియందు (పేమ గల తల్లియైన సుమిత్రకు నేను 
ఏమి చెప్పగలను ? HV 

మూ. ఉపాలమ్భృం న శక్ష్యామి సోఢుం దత్తం .సుమిత్రయా, 
కింను వక్ష్యామి కౌసల్యాం మాతరం కిం ను కెకయీమ్. 18 

ప్రై అ. సుమ్మితయా=సుమిత్రచేత,  దత్తమ్=ఇవ్వబడిన, ఉపొల 
మృమ్=నిందను, సోఢుమ్=సహించుటకు, న శక్ష్యామి-సమర్హుడను కాజాలను. 
మాతరమ్=తల్రియైన, కౌసల్యామ్=కౌసల్యను గూర్చి, కిం ను వక్ష్యామి=బమి 
చెప్పుదును? కైకయీమ్=కైకేయిని గూర్చి, కిం ను=ఏమి చెప్పుదును? 

తా. సుమిత్ర చేయు నిందను ఎట్లు సహించగలను? తల్టులైన 
కౌసల్యలోను, కెకేయితోను ఏమి చెప్పుదును? 18 

మూ. భరతం కిం ను వక్ష్యామి శత్రుఘ్నం చ మహాబలమ్, 
సహ తేన వనం యాతో వినా తేనాగతః కథమ్. 19 

ప్ర, అ. తేన సహ=వానితో కూడ, వనమ్=వనమును గూర్చి యాతః=ా. 
వెళ్లినావు, తేన వినా=ఆతడు లేకుండగా, కథమ్=ఎట్లు, ఆగతజావచ్చినావు అని. 
ప్రశ్నించు, భరతమ్=భరతుని గూర్చి, మహాబలమ్=గొప్పు బలము గల, శత్రుఘ్నుం 
చెశత్రుఘ్నుని గూర్చి, కిం ను =ఏమి, వక్ష్యామి=చె ప్పెదను? . 

తా. లక్ష్మణునితో కలిసి వనమునకు వెళ్లిన నీవు ఆతడు లేకుండా. 
ఎట్టు వచ్చినావు? అని (ప్రశ్నించు భరతునికీ మహాబలవంతుడైన; శత్రుఘ్నునికీ 
ఏమి చెప్పగలను 19 

'మూ. ఇహైవ మరణం (శేయో నతు బన్లువిగర్లణమ్, : 
కిం మయా దుష్క ఎచేం కర్మ కృతమవ్యత్ర జన్మని, విం. 

యేన మే ధార్మికో భ్రాతా నిహతశ్చాగ్రత ప్టిత 

ప్ర. అ. ఇ హైవాఇక్కడనే, మరణమ్=మరణము, (శ్రేయః (శేయప్కరము, 
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తు=కాని, బన్లువిగర్ణణమ్=బంధువుల నింద, న=కాదు. యేన=దేనిచేత, ధార్మి కః= 

ధర్మాత్ముడైన, మే=నాయొక్క, (భాతా=సోదరుడు, నిహతః=చంపబడినవాడై, 

అగ్రతః=ఎదుట, స్టతఃాఉన్నాడో, అట్టి, కిమ్=ఏ, దుష్కృతం కర్మ=పాపకర్మ, 

మయా=నాచేత, అన్యత్ర జన్మని=మరియొక జన్మయందు,, కృతమ్-చేయబడినదో. 

తా. బంధువులచేత నిందలు పడుటకంటు ఇక్కడనే మరణించుట 

మేలు. ధర్మాత్ముడైన నా సోదరుడు ఈ విధముగా చంపబడి నా యెదుట 
పడి ఉండుటకు నేను పూర్వజన్మంలో ఏమి పాపము చేసితినో కదా. 20 

మూ. హా (భ్రాతర్మనుజ[శ్రేష్ణ శూరాణాం ప్రవర ప్రభో, 21 

ఏకాకీ కిం ను మాం త్యక్త పరలోకాయ గచ్చసి. 

వో 

ప్ర అ. హా=అయ్యో |, (భాతణాసోదరుడా, మనుజ శ్రేష=మనుజు 

లలో (శ్రేష్టుడా! శూరాణామ్=శూరులలో, ప్రవరా(శేష్టుడా ! _ప్రభో=ప్రభూ 

! మామ్=నన్ను, త్యక్త్వాావిడచి, ఏకాకీ=ఒంటరివాడవై, కిం ను=ఎందునలన, 

పరలోకాయ=పరలో కమునకు, గచ్చ సి=వెళ్ళుచున్నావు? 

తా. అయ్యో ! మానవులలో శ్రేష్టుడు, శూరులలో గొప్పవాడవు, 
సమర్లుడవూ అయిన ఓ ! సోదరుడా ! నన్ను విడచి నీవు ఒంటరిగా 

పరలోకమునకు ఎందుకు వెళ్లుచున్నావు? 21 

మూ. విలపన్తం చ మాం భ్రాతః కిమర్థం నావభాషే, 22 

ఉత్తిష్ట పశ్య కిం శేషే దీనం మాం పశ్య చక్టుషో, 

ప్ర. అ. భ్రాతఃసోదరుడా, విలపన్తమ్=విల పించుచున్న, మామ్=నన్ను 

గూర్చి, కిమ్=ఎందువలన, నావభాషే=పలుకుటలేదు? ఉత్తిష్టా=లెమ్ము, పశ్య 
చూడుము, కిమ్=ఎందువలన, శేషే=శయనించి ఉన్నావు. దీనమ్=దీనుడనైన, 
మామ్=నన్ను, చక్షుషా=న్నేతముతో, పశ్య=చూడుము. 

తా. సోదరుడా! విలపించుచున్న నాతో ఎందుకు మాటలాడవు? 

లెమ్ము; చూడుము; ఎందుకు శయనించి ఉన్నావు? దీనుడనైన నన్ను కళ్లు 
విప్పి చూడుము, 22 

మూ. శోకార్తస్య ప్రమత్తస్య పర్వతేషు వనేషు చ, 23 
విషళ్లుస్య మహాబాహో సమాశ్యాసయితా మము. 

ప్ర. అ. మహాబాహో=గొప్ప బాహువులు గలవాడా, పర్వతేషు=పర్వత 
ములయందు, వనేషు చావనములయందు, శోకార్తస్య=శోకముచేత పీడింపబడి, 

ప్రమత్తస్య=ఏమరిపొటుతో ఉన్న, విష స్య=దిగులుచెందిన, మమ=నాకు (నన్ను), 
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సమాశ్వాసయితా=ఊరడించువాడవుకదా? 

' ఏమరిపాటు చెంది, దిగులు చెంది ఉన్నప్పుడు నీవు ఓదార్చేవాడవు కదా?23 

మూ. రామమేవం బువాణం తు శోకవ్యాకులితేస్తియము, 24. 

ఆశ్యాసయన్నువాచేదం సుషేణః పరమం వచః. 

ప్ర. అ. ఏవమ్=ఇట్టు, బువాణమ్పలుకుచున్న, శోకన్యాకులితేస్త్రియమ్= 

శోకముచేత వ్యాకులములుగా చేయబడిన ఇంద్రియములు గల, రామమ్ =రాముళ్లూ, 

ఆశ్వాసయన్=ఓదార్చుచు, సుషేణణసుషేణుడు, పరమమ్=గొప్ప, ఇదమ్=ఈ, 

' వచఃణవచనమును, ఉవాచాపలికెను. 

తా. శోకముచేత ఇంద్రియములు వ్యాకులములు కాగా ఇట్లు పలుకుచున్న 

రాముణ్ణి ఓదార్చుచు సుషేణుడు ఉత్తమమైన వాక్యమును ఇట్టు పలికెను. 

వి. ఈ ఘట్టములోని చాలా శ్లోకాలు కొన్ని ప్రతులలో 'లేవు. రాముడు 

సామాన్యమానవుడుగా _ ప్రవర్తించెనని చెప్పడానికై కొందరు ఈ ఘట్టంలోను, 
సీతాహరణ ఘట్టంలోను రాముడు అతిగా విలపించి నట్టు వర్ణించుచు చాలా 
శ్లోకాలు చేర్చి ఉందురు. ఇది రాముని ధీరోదాత్తత్వానికి భంగకరంగో ఉన్నది. ఇళ్ట్రు 
కల్పనలు అనావశ్యకములు. పై శ్లోకములు కొన్ని ప్రతులలో లేవని వెనుక చూచి 
ఉన్నాము. అందుచేత ఈ శ్లోకం ఉత్తరార్హములో “ రామమాశ్వాసయన్వీరః = 
సుషేణో వాక్యమబ్రవీత్ ” ఆను పాఠమున్నది. పూర్వార్హం లేని పక్షంలో ఈ 
పాఠమే (గహించవలసి ఉంటుంది. రాబోవు శ్లోకం కూడ కొన్ని ప్రతులలో 

లేదు. 24 

మూ. త్యజేమాం నరశారూల బుదెం వైక్షబ్యకారిణీమ్, _ _ 26 ల 

ల. ద. ద ఆగాలి 

శోకసంజననీం చిన్నాం తుల్యాం బాణైశ్ళమూముఖే. 

ప్ర. అ. నరశార్లూల=నర శేష్ణుడా, వైక్షబ్యకారిణీమ=మనోవ్యాకులత్వమును = 

కలిగించు, బుద్ధిమ్=బుద్ధిని, శోకసంజననీమ్=శోకమును కలిగించు, చమూముఖే=యీ 
నాగ్రమునందు, బాథైః=బాణములతో, తుల్యామ్=సమానమైన, ఇమాం చిన్నా మ్=-ఈః 

చింతను, త్యజ=విడువుము. 

తా. నరశ్రేష్పుడవైన రామా ! వ్యాకులత్వమును కలిగించు ఈ బుద్దిని, 
'పేనాగ్రమునందలి బాణముల వంటి, శోకహేతువెన చింతను విడువుము. . 

. లా 25. 
మూ. నైవ పజ్బత్వమాపన్నో లక్ష్మణో లక్ష్మ వర్హనః, 26 

న హ్యస్య వికృతం వక్త్రం న చ శ్యామత్వమాగతమ్. 
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ప్ర, అ. లక్ష్మివర్రనః =లక్ర్మిని వృద్దీ పొందించు, లక్ష శ్ర౯ాలక్ష్మణుడు, 
Ae ఇ యి ధి We. యి 

పఇ్బత్వమ్=మరణమును, నైన ఆపన్నఃాపొందలేదు. అస్య=ఈతనియొక్క, 
వక్త్రమ్-ముఖము, న వికృతం హి=వికారము చెందలేదు కదా? శ్యామత్వం 
చానలుపు కూడ, నాగతమ్=రాలేదు. 

తా. లకీ శైవర్రకుడైన లక్ష్మణుడు మరణము పొందలేదు. ఎందుచేత 
WL ధయ ౬ యి 

ననగా ఈతని ముఖములో వికారము లేదు. శరీరమునందు నలుపు కూడ 
రాలేదు. 26 

మూ. సుప్రభం. సుప్రసన్నం చ ముఖమస్య నిరీక్ష తామ్, 27 
పర్మపత్రతలౌ హస్తా సుప్రసన్నే చ లోచనే, 

... ప్ర అ. సుప్రభమ్=మంచి కాంతి గల, సుప్రసన్నం చాబాగా (ప్రస 
న్నమైన, అస్య=ఈతనియొక్క, ముఖమ్=ముఖము, నిరీక్ష పతామ=చూడబడుగాక. 

హస్తా=చేతులు, పద్మషత్రతలౌ=పద్మము రేకులవంటి అరచేతులు గలవి.. లోచనే 
“| 

చాన్నేత్రములు- కూడ, సుప్ర సన్నే=బాగా (ప్రసన్నములుగా ఉన్నవి. 

తా. ఈతని ముఖము మంచి కాంతితో చాల ప్రసన్నముగా ఉన్నది. 

అరచేతులు పద్మముల. రేకుల వలె _ ఉన్నవి. నేత్రములు కూడ చాల 
(పసన్నములుగా ఉన్నవి. 27 

మూ. నేదృశం దృశ్యతే రూపం గతాసూనాం విశాం పల్కే 28 
విషాదం మా కృథా వీర సప్రాణోఒయమరిందమ. 

ప్ర అ. విశాం పతేరాజా ! _ గతాసూనామ్=పోయిన ప్రాణ 
ములు గలవారియొక్క, రూపమ్ =రూపము, ఈదృశమ్ =ఈ విధముగా, న 

దృశ్యతే=చూడబడదు. వీర=వీరుడా ! అరిందమా=శత్రుసంహారకుడా! అయమ్= 

ఇతడు, సప్రాణణాప్రాణములతో కూడినవాడు. విషాదమ్=దుఃఖమును, మా 

కృథాః=చేయకుము. 

తా. రాజా ! మరణించినవారి రూపము ఈ విధముగా ఉండదు. 

ఓ! శృత్రుసంహారకుడవైన వీరుడా ! ఇతడు ప్రాణములతో ఉన్నాడు, దిగులు 
చెందకుము. బరి 

మూ ఆభ్యాతి తు ప్రసుప్తస్య స్రస్తగాత్రస్య భూతలే, 29 

సోచ్చా (సం హృదయం వీర కమృమానం ముహుర్ముహుః, 

ప్ర. అ. వీరావీరుడా ! ప్రసుప్తస్యానిద్రపోవుచున్న, భూతలే=నేలమీద, 
(సస్తగాాత్రస్య=జారవిడవబడిన అవయవములు గల ఇతనియొక్క, సోచ్చ్వాసమ్= 

శ్వాపతో కూడిన, ముహుర్ముహుః =మాటిమాటికి,, కమ్పుమానమ్=కం పించుచున్న, 
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హృదయమ= హృదయము, ఆభ్యాతి=చెప్పుచున్నది. 

తా. అవయవములను నేలమీద జారవిడచి నిద్రపోవుచున్న ఈతని 

హృదయము శ్వాసతో కూడినదై మాటిమాటికి కదలుచున్నది. అట్టి హృదయమే 
ఇతడు మరణించలేదని చెప్పుచున్నది. 29 

మూ. ఏవముక్త్వా మహా ప్రాజ్ఞః సుషేణో రాఘవం వచః, 30 

 సమీపస్థమువాచేదం హనూమన్తం మహాకపిమ. 

ప్ర అ మహా(ప్రాజ్జ=గొప్పు బుద్ది గల, సుషేణణాసుషేణుడు, 

రాఘవమ్=రాముళ్లి గూర్చి, ఏవమ్=ఇట్లు, వచఃణావచనమును, ఉక్తా గపలికి, 

సమీపస్థమ్=సమీపమునందున్న, మహాక పిమ్=మహావానరుడైన, హనూమన్తమ్=హ 

నుమంతుణ్ఞి గూర్చి, ఇదమ్=ఈ వాక్యమును, ఉవాచాపలికెను. 

తా. గొప్ప బుద్ధి గల సుషేణుడు రామునితో ఇట్లు పలికి సమీపమునందే 
ఉన్న మహావానరుడైన ” హనుమంతునితో ఇట్లు పలికెను. 30 

మూ. సౌమ్య శీఘ్రమితో గత్వా శెలమౌషధిపర్వతమ్, 21 
పూర్వం తు కథితో యో౭_సౌ వీర జామృవతా తవ, 

దక్తిణే శిఖరే జాతాం మహొషధిమిహానయ. _ 32 
విశల్యకరణీం నామ్నా సావర్ష కరణీం తథా, 

సంజీవకరణీం వీర సంధానీం చ మహొషధీమ్, 33 

సంజీవనార్థం వీరస్య లక్ష్మణస్య మహాత్మనః, 

ప్ర. అ. సౌమ్య=సౌమ్యుడా ! వీర=వీరుడా! యః అసౌ=ఏ పర్వతము, 
పూర్వమ్=పూర్వము, జామృవతా=జాంబవంతునిచేత, తవానీకు, కథితఃాచెప్పుబుడి 
నదో, ఆ, బెషధిపర్వతమ్=బౌషధిపర్య్వత మను, శైలమ్=పర్వతమును గూర్చి, 

ఇతణాఇక్కడి నుండి, శీ ఘమ్=శీఘముగా, గత్వా= వెల్లి, దక్షిణే శిఖరే=దక్రిణశి ఖర 

మునందు, జాతామ్=పుట్టిన, నామ్నా పేరుచేత, విశల్యకరణీమ్=విశల్యకరణి ఆను 

(శల్యములు శరీరమునుండి పోవు నట్లు చేయునది), మహొషధిమ్=మహొషృథెని, 

తథా=మరియు, సావర్హ్యకరణీమ్=సావర్యకరణిని (మామూలు రంగు ఇచ్చునది), 
సంజీవకరణీమ్=సంజీవకరణిని, సంధానీం చాసంధాని (అతుకునది) అను, 
మహొషధీమ్=మహొషధిని, మహాత్మనః=మహాత్ముడు, వీరస్య= వీరుడు ఐన,లక్ష్మ 
ణస్య=లక్ష్మ ణునియొక్క, సంజీవనార్థమ్=జీవింప యుటకొరకు, ఇహ=ఇక్కటడికి, 

ఆనయ =తీ సికొనిర ము. 

తా. సౌమ్యుడవైన ఓ వీరుడా ! పూర్వము నీకు జాంబవంతుడు. 
చెప్పిన బౌషధిపర్య్వత మను పర్వతమునకు శీఘ్రముగా వెళ్లి, దాని దక్తిణణిఖుర 
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మునందు మొలచిన విశల్యకరణి, సావర్ణ్యకరణి, సంజీవకరణి, సంధాని అను 

మహౌొషధులను మహాత్ముడూ వీరుడూ అయిన లక్ష్మణుణ్ణి జీవింపచేయుటకు 

ఇక్కడికి తీసికొనిరమ్ము. 31-33 

మూ. ఇత్వ్యేవముక్కో హనుమాన్లత్యా చౌషధిపర్వతమ్, 34 
చిన్హామభ్య గమచ్చీ)మానజానంస్తా మహోౌొషధ్ః, 

ప్ర._ అ. ఇత్యేవమ్=ఇట్లు, _ ఉక్తణాపలకబడిన, _శ్రీమాన్=శ్రీమంతు 
డైన, హనుమాన్ =హనుమంతుడు, బాషధిపర్వతమ=బాషధిపర్య్వతమును గూర్చి, 

గత్వా=వెల్లి, తాణాఆ, మహొషధీః=గొప్ప ఓషధులను, అజానన్= =గుర్తుపట్టనివాడై, 

చిన్తామ్=చింతను, అభ్యగమత్=పొందెను., 

తా. శ్రీమంతుడైన హనుమంతుడు ఆ మాట విని, బౌషధి పర్వతమునకు 
వెళ్లి అక్కడ ఆ గొప్పు. ఓషధులను గుర్తుపట్టజాలక చింతించెను. 34 

మూ. తస్య బుద్ధిః సముత్సన్నా మారుతేరమితౌజసః, 35 

ఇదమేవ గమిష్యామి గృహీత్వా శిఖరం గిరేః. 

ప్ర. అ. అమితౌజసః=అపరమితమైన తేజస్సు గల, తస్య మారుతేః=ఆ 

హనుమంతునకు, బుద్ధిజాబుద్ధి, సముత్పన్నా=పుట్టినది. గిరే=పర్వతముయొక్క, 

ఇదమ్=ఈ, శిఖరవేవ=శిఖరమునే, గృహీత్వాగహించి, గమిష్యామి= వెళ్లగలను. 

తా. అమితమైన తేజస్సు గల ఆ హనుమంతునకు * ఈ పర్వతశిఖరమునే 

తీసికొని వెళ్లెదను ” అను ఆలోచన కలిగెను. 35 

మూ. అస్మింస్తు శిఖరే జూాతామోషధిం తాం సుఖావహామ్, 36 

ప్రతర్కేణావగచ్చామి సు సుషేణో హ్యేవమ(బవీత్. 

ప్ర, అ. సుభావహామ్=సుఖమును కలిగించు, తామ్=ఆ, ఓషధిమ్=ఓషథిని, 

అ స్మిన్ = =ఈ, శిఖరే=శిఖరమునందు, జాతామ్ =పుట్టినదానినిగా, ప్రతర్కేణ=ఊహ 

చేత, అవగచ్చామి= తెలుసుక్"నుచున్నాను. సుషేణణాసు శేణుడు, ఏవమ్=ఇట్లు, 

అబ్రవీత్ హి హి =చెప్పినాడు కదా? 

తా. సుఖకరమైన ఆ ఓషధి ఈ గిఖరమునందే మొలచి ఉండు నని 

ఊహించుచున్నాను. సుషేణుడు అట్లే చెప్పినాడు కదా? 36 

మూ. అగృహ్య యది గచ్చామి విశల్యకరణీమహమ్, ః 37 

కాలాత్యయేన దోషః న్యాద్వెక్షబ్యం చ మహద్బవేత్ ం 

ప్ర. అ. అహమ్=నేను, విశల్యకరలీమ్=విశల్యకరణిని, అగ్భహ్యవగ్రహించ 
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కుండా, గచ్చామి యది=వెళ్లినట్లయితే, కాలాత్యయేన=కాలము గడచిపోవుటచేత, 
దోషఃదోషము, స్యాత్=అగును. మహత్=గొప్ప, వైక్షబ్యం చాదుఃఖము కూడ 
భవేత్=అగును. 

తా. నేను విశల్యకరణిని [గ్రహించకుండా వెళ్లినచో కాలము గడచిపోయి. 
ఆలస్య మగుటచేత గొప్ప దోషము కలుగును. అది దుఃఖానికి దారి తీయును. 

మూ. ఇతి సంచిన హనుమాన్ గత్యా క్రిపం మహాబలః, 38 

ఆసాద్య పర్వతశశ్రేష్టం త్రిః ప్రక్రమ్య గిరేః శిరః, 
ఫుల్లనానాతరుగణం సముత్సాట్వ మహాబలః, ౩9 

గృహీత్వా హరిశార్హూలో హస్తాభ్యాం సమతోలయత్. 

ప్ర. అ. మహాబలః=గొప్పు బలము గల, హరిశార్జూలః=వానర (శ్రేష్కుడైన, | 

హనుమాన్ =హనుమంతుడు, ఇతి=ఇట్లు,సంచిన్త ఇ=ఆలోచించి, క్రిపమ్=శీఘ్రముగా, 

గత్వా=వెళ్లి, పర్వత శ్రేష్టమ్=ఆ గిరి శేష్టమును, ఆసాద్య=సమీ పించి, గిరే==పర్వతము 

యొక్క, శిఖరం=శిఖరమును, హస్తాభ్యామ్=హస్తములచేత, గృహీత్వాషగ్రహించి, 
(తిణమూడు సార్లు, (పకమ్స్య=ఊపి, పుల్లనానాతరుగణమ్=వికసించిన అనే 
కవిధములైన వృక్షసముదాయములు గల దానిని, సముత్సాట్య = పెకలించి, 

మహాబలణామహాబలము గల అతడు, సమతోలయత్=పైకి ఎత్తెను. 

"తా. గొప్ప బలము గల వానర (శ్రేషుడైన హనుమంతుడు ఈ విధముగా 

ఆలోచించి, శీ ఘముగా వెళ్లి, ఆ పర్వతమును సమీపించి, దాని శిఖరవమును 

హస్తములతో. పట్టుకొని, మూడు సార్లు ఊపి, పుష్పించిన అనేక విధములైన 
వృక్షములు గల దానిని పెకిలించి, పైకి ఎత్తెను. _ ౩38, 39 

మూ. స. నీలమివ జీమూతం తోయపూర్ణం నభస్తలాత్, 40 

ఉత్సపాత గృహీత్వా తు హనూమాన్ శిఖరం గిరేః. 

ప్ర. అ. సః హనూమాన్=ఆ హనుమంతుడు, తోయపూర్ణమ్=నీటితో 
_ నిండిన, నీలమ్=నల్లని, జీమూతమ్ ఇవామేఘము వలె ఉన్న, గిరేః శిఖరమ్=ప 

ర్వతముయొక్క శిఖరమును, గృహీత్వాగహీంచి, నభస్తలాత్=ఆకాశమునుండి, 
ఉత్సపాత=ఎగిరెను. 

తా. హనుమంతుడు నీటితో నిండిన నీలమేఘమువలె ఉన్న ఆ పత్యుత 
శిఖరమును (గ్రహించి ఆకాశమార్షమునందు ఎగిరెను. 40 

మూ. సమాగమ్య మహావేగః సంన్యస్య శిఖరం గిరేః, 41 

విశ్రమ్య కించిద్దనుమాన్ సు షేణమిదమటబవీత్ . 

ln 
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ప్ర. అ. మహావేగః=గొప్ప వేగము గల, హనుమాన్ =హనుమంతుడు, 
సమాగమ్య=వచ్చి, గిరే=పర్వతముయొక్క, శిఖరమ్=శిఖరమును, సంన్యస్య=ఉంచి, 

కించిత్=కొంచెము, విశమ్య=విశమించి, సుషేణమ్=సుే షణుళ్లో గూర్చి, ఇదమ్=-ఈ 
వాక్యమును, అబ్రవీత్ =పలి కెను. 

తా. హనుమంతుడు నుహావేగముతో తిరిగి వచ్చి పర్వతశిఖరమును 
(క్రీద దింపి కొంచెము విశ్రమించి, సుషేణునితో ఇట్లు పలికెను. 41" 

మూ. ఓషధిర్నావగచ్చామి తా అహం హరిపుబ్లవ, 42 

తదిదం శిఖరం కృత్స్నం గిలేస్తస్యాహృతం మయా. 

ప్ర అ. హరిపుంగవ=వానర శ్రేష్ణడా ! అహమ్=నేను, తాః=ఆ, 

ఓషదీః:=ఓషధులను, నావగచ్చామి=ఎరుగను. తస్య గి దేః=ఆ పర్వతముయొక్క, 

తత్=ఆ, ఇదమ్=ఈ, కృత్సమ్=సమస్త మైన, శిఖరమ్=శిఖరము, మ మయా=నాచేత, 

ఆహృతమ్= =త్రీ సికొనిరాబడినది. 

తాట |! వానరశ్రేష్టుడా ! నేను ఆ ఓషధులను గుర్తించజాలక ఆ 

పర్వత శిఖరము నంతను తీసికొని వచ్చినాను. 

వి ఇక్కడ ఉన్న పాఠభేదాలను పట్టి విశల్యకరణి, సావర్ణ్యకరణి, 
సంజీవకరణి, సంధాని అను నాలుగు వేరు “వేరు ఓషధులనీ, శల్యములు 

తొలగించుట, మామూలు శరీరచ్చాయను ఇచ్చుట, జీవింపచేయుట, అతుకుట 

అను గుణములు గల ఒకే ఓషధి అనీ తెలియుచున్నది. పై శ్లోకాలలో 

“ఒషధీమ్” “ఓషధీ? ఇ ఇత్యాది విధముగా ఏకవచన పాఠము, బహవచనపాఠము 

ఉన్నవి.గోవిందరాజులు ఏకవచన పాఠమునే (గ్రహించి వ్యాఖ్యానించినారు. 
ఇక్కడ మేము బహువచనపాఠమును (గ్రహించి వ్యాఖ్యానించినను ఏకవచనపాఠమే 
యుక్తమని _ తోచుచున్నది. 42 

మూ. ఏనం కథయమానం తు ప్రశస్య పవనాత్మజమ్, 4 

సుషేణో వానర(శ్రేష్టో జగ్రాహోత్సాట్య చౌషధీః. 

ప్ర. అ, ఏవమ్=ఇట్లు, కథయమానమ్=చెప్పుచున్న, పవనాత్మజమాహను 

మంతుళ్లి, ప్రశస్య= (పశం సంచి , వానర శేష్టణావానర శేష్ణుడైన, స సుషేణ=సు్నషణుడు, 

ఓప షధీః= ఓషధులను, ఉత్పాట్య= పెకలించి, జగ్రాహాగ్రహించెను. 
Fo, 

తా. వానర (శేష్ణుడైన సుషేణుడు, హనుమంతుని మాటలు విని 

ఆతనిని ప్రశంసించి, ఓషధులను లాగి పైకి. తీ్సె 43 

= మూ. విస్మితాస్తు బభూవుస్తై సర్వే వానరపుంగవాః, 44 

దృష్టా $ హనూమతః కర్మ సురెరపీ సుదుష్కరమ్. 
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ప్ర. అ. సురైరపి=దేవతలచేత కూడ, సుదుష్కరమ్=మిక్కిలి చేయ 
శక్యముకాని, హనూమతః=హనుమంతునియొక్క, కర్మ= ఆ పనిని, దృష్ట్రాా=చూచి, 
సర్వే=సమస్త మైన, తే=ఆ, వొనరపుంగవాః= వానర శేష్ణులు,వి స్మి తా=ఆశ్చర్యము 

చెందినవారు, బభూవుఃఆఅయిరి,. 

తా. దేవతలకు కూడ చేయ శక్యము కాని హనుమంతుడు చేసిన, ఆ 
పనిని చూచి, ఆ వానర శేషు లందరూ ఆశ్చర్యపడిరి. 44 

మూ, తతః సంక్షోదయిత్వా తామోషధిం వానరోత్తమః, 45 

లక్ష్మణస్య దదౌ నస్తః సుషేణః సుమహాద్యుతిః. 

ప్ర. అ. తతణా అటుపిమ్మట, వానరోత్తమణావానర శేషుడు, సుమహా 

ద్యుతిఃగొప్ప కాంతి గలవాడూ అయిన, సుషేణ=సుషేణుడు, తామ్=ఆ, 

ఓషధిమ్=ఓషధిని, సంక్షో దయిత్వా=నలగకొట్ట, లక్ష శగస్యాలక్ష శ్రైణునకు, నస్తణాము 

క్కునుండి, దదౌ=ఇచ్చెను. 

తా. పిమ్మట, వానరశ్రేష్టడు మహాకాంతిమంతుడు అయిన సుషేణుడు 
ఆ ఓషధిని నలగగొట్టి లక్ష్మణునకు _ముక్కు ద్యారా ఇచ్చెను. _ 45 

మూ. సశల్యః స సమాఘాయ లక్ష్మణః పరవీరహా, = 46 

విశల్యో విరుజః శీఘ్రముదతిష్టన్మ హీతలాత్, 

ప్ర. అ. సశల్యణాశల్యముతో కూడిన, పరవీరహా=శత్రువీరసంహారకు డైన; 
సఃఆ, లక్ష్మణఃణాలక్ష శ్రైకుడు, సమాఘాయ=వాసన చూచి, విశల్య౭ాశల్య 

ములు లేనివాడై, విరుజః=పోయిన బాధకలవాడై, మహీతలాత్ =నేలమీదనుండి, 

శీఘ్రమ్=శీఘ్రముగా, ఉదతిష్పత్ =పైకి లేచెను. 

"తా. శరీరమునందు శల్యములున్న, శత్రువీరసంహారకు డైన లక్ష్మణుడు 
దానిని వాసన చూడగానే శల్యము లన్నీ తొలగిపోగా బాధ లేనివాడై వెంటనే 

నేలమీదనుండి లేచెను. 46 

మూ. తముత్థితం తు హరయో భూతలాచ్చేక్ష 5 లక్ష కామ్, 47 

పొధు వాధ్వితి సుఎతా లక్ష కారి ప్రత్యపూజయన్ . 

ప్ర. అ. హరయః=వానరులు, భూతలాత్ =నేలమీదనుండి, ఉత్టితమ్= 

లేచిన తం లక్ష్మ ణమ్=ఆ లక్ష శుక్ల, దృష్టా ద్రైచూచి, సుపీతాక=చాల 

సంతో షించినవార్రై సాధు సాధు ఇతాబాగు బాగు అని, లక్ష్మ ణమ్=లక్ష్మ ణుకజ్ఞక్టి, 
(పత్యపూజయన్ =పూజించిరి. 

తా. వానరులు వేల పైనుండి లేచిన లక్ష శ్రైకుళ్లో చూచి చాల 



యుద్ధకాండము దదిచ్చ 

సంతోషించుచు “ బాగు బాగు ” అని ఆతనిని అభినందించిరి. 47 

(5 5 ఓ ఇగ 
మూ. ఏహే వాత్యబవీద్రామో లక్ష్మణం పరవీరహా, 4 

టల్ -వ ల నష 
సస్వజే న్నహగాఢం చ బాష్పపర్యాకులేక్షణ:. 

"| ప్ర. అ. పరవీరహా=శత్రువీరులను సంహరించు, రామకారాముడు, ఏహి, 
ఏహి=రమ్ము, రమ్ము, ఇతి=అని, లక్ష గ్రైణమ్=లక్ష ణుని గూర్చి, అబ్రవీత్ =పలికెన్సు. 

బాష్పపర్యాకు లేక్షణః=కన్నీటిచేత వ్యాకులమైన సే శ్రములు కలవాడై, స్నేహగాఢం 

చ=ాస్నేహముచేత గాఢముగా, సస్వజే=కౌగలించుకొ నెను. 

తా. శత్రువీరసంహారకుడైన రాముడు “ రమ్ము, రమ్ము ” అని లక్ష్మ 
ణునితో అనుచు ఆతనిని, కన్నీళ్లతో వ్యాకులములైన నేత్రములతో, "స్నేహముచ్చేస్త 

గాఢముగా కౌగలించుకొనెను. 48 

మూ. అబ్రవీచ్చ పరిష్వజ్య సౌమిత్రిం రాఘవస్తదా, త్యం 

దిష్ట్యా త్వాం వీర పశ్యామి మరణాత్పునరాగతమ్. 
లు 

ప్ర. అ. తదా=అప్పుడు, రాఘవః=రాముడు, సౌమి(త్రిమ్=లక్ష శ్రుల్లి, 

పరిష్యజ్య=కౌగలించుకొని, అబవీచ్చాపలికెను కూడ. వీర=వీరుడా ! దిష్ట్యా 

అదృష్టవశముచేత, మరణాత్ =మరణమునుండి, పునః=మరల, ఆగతమ్=వచ్చిన, 

త్వామ్=నిన్ను, పశ్యామి=చూచుచున్నాను. 

తా, అప్పడు రాముడు లక్ష్మణుణ్ణి కౌగలించుకొని - “ వీరుడా |; 

మరణమునుండి తీరిగి వచ్చిన నిన్ను అదృష్టవశముచేత చూచుచున్నాను” బ్ర 
పలికెను. . 
మూ. న హి మే జీవితేనారః సీతయా విజయేన వా, 

9 డా + సళ కో హి మే వద తేనార్ధస్త పయి పజ్ఞాత్వమాగతే. 

49 

ర్ం 

ప్ర. అ. త్వయి=నీవు, పజాత్వమ=మరణమును, ఆగతే=పొందినవాడ్వా 

గుచుండగా, మే=నాకు, జీవితేన=జీవితముచేత గాని, సీతయా=సీతచేత గ్రా 

విజయేన వా=విజయముచేత గాని, అర్థఃాప్రయోజనము, న హిలేదు కదా? 
మే=నాకు, తేనాదానిచేత, కః=ఏమి, అర్హ ప్రయోజనము? వద=చెప్పుము, 

తా. నీవు మరణించిన పిదప నాకు జీవితముచేత గాని, సీశ్రష్యై 

గాని విజయముచేత గాని ఏమి (ప్రయోజనము? వీటి అన్నింటివలన నాశ్త్వ్వే 

ప్రయోజనము? చెప్పుము. ర్0 

మూ. ఇత్యేవం వదతస్తస్య రాఘవస్య మహాత్మనః, 51 

ఖిన్నః శిథిలయా. వాచా లక్ష్మణో వాక్యమబ్రవీత్ . 



524 శ్రీమద్రామాయణము 

ప్ర.అ. మహాత్మనణామహాత్ము డైన, రాఘవస్య=రాముడు, ఇత్యేవమ్=ఇట్లు, 
వదతః=పలుకుచుండగా, ఖిన్నః=అల సి ఉన్న, లక్ష్మణఃలక్ష్మణుడు, ణిథిలయా: 

శిథిలమైన, వాచా=వాక్కుతో, వాక్యమ్=వాక్యమును, అబ్రవీత్ =పలి కెను. 

తొ మహాత్ముడైన రాము డిట్లు పలుకుచుండగా అలసి ఉన్న లక్ష్మణుడు 

శిథిలమైన వాక్కుతో ఇట్లు పలికెను. ౨ ల1 
ం అ అ శ శ అ 52 

మూ. తాం ప్రతిజ్ఞాం ప్రతిజ్హాయ పురా సత్యపరాక్రము, 

అఘుః కశ్చిదివాసత్తో వ నైవం వక్తుమిహార్ల సి. 

ప్ర అ. సత్యపరాక్రమ=సత్యమైన పరాక్రమము, గలవాడా 1! 'పురా=పూ 

ర్వము, తాం ప్రతిజ్ఞామ్= ఆ ప్రతిజ్ఞను, ప్రతిజ్హాయాచేసి, అసత్త్వఃాధైర్యములేని, 
లఘుః=తేలికయైన,. కశ్చిదివ*పవడో ఒక వ్యక్తి వలె, ఇహ= ఇప్పుడు, ఏవమ్=ఇట్ట్లూ; 
వక్తుమ్=పలుకుటకు, న అర్హ సి=తగవు. 

తా. సత్యమైన పరాక్రమము గల అన్నా ! పూర్వము రావణసంహారము 

చేసెద నని ప్రతిజ్ఞ చేసి, ఇప్పుడు ఎవ్వడో సామాన్య మానవుడు వలె నీవు 

ఇట్లు పలుకుట యుక్తము కాదు. ' 52 

మూ. న హి ప్రతిజ్ఞాం కుర్వన్తి వితథాం సత్యవాదిను, 53 
లక్షణం హి మహత్త (స్య (ప్రతిజ్ఞాపరిపాలనము. 

ప్ర. అ. సత్యవాదిన౯సత్యము పలుకువారు, ప్రతిజ్ఞామ్= ప్రతిజ్ఞను, 

వితథామ్=వ్యర్థమైన దానినిగా, న కుర్వన్తి హి=చేయరుగదా? ప్రతిజ్ఞాపరిపాలనము = 
ప్రతిజ్ఞను పాలించుట,మహత్త (స్య=గొప్పతనముయొక్క, లక్షణం హి=లక్షణ౭ము 

కదా? 

తా. సత్యము పలుకువారు ప్రతిజ్ఞను వ్యర్థము చేయరు కదా? ప్రతిజ్ఞను 
పాలించుటయే మహత్త్వమునకు లక్షణము కదా? 53 

మూ. నైరాశ్యముపగన్తుం చ నాలం తే మత్కృతేఒనఘ్య, రక 
వధేన రావణస్యాద్య ప్రతిజామనుపాలయ. 

= 

ప్ర. అ. అనఘాదోషములు లేనివాడా, మత్క్భతే=నా నిమిత్తమై, 
నైరాశ్యమ్=నైరాశ్యమును, ఉపగన్తుం చాపొందుట కూడా, తే=నీకు, నాలమ్= 

- తగినది కాదు. అద్య=ఇప్పుడు, రావణస్య=రావణునియొక్క, వధేనావధ చేత, 
ప్రతిజ్ఞామ్= ప్రతిజ్ఞను , అనుపొాలయ=పాలించుము. 

తా. దోషరహితుడా ! నా నిమిత్తము నీవు నిరాశుడవు అగుట, 
యుక్తము కాదు. ఇప్పుడు రావణుని వధించుటచే (ప్రతిజ్ఞను పాలించుము.54 
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మూ. న జీవన్యాస్యతే శత్రుస్తవ బాణపథం గతః, ' 5్ర్ 
5 వా కడి రి ఆ నవ్ | క ఇ 

నర్హత బక్షదంష్ర్రస్య అంహ స్యవ మహాగజః. 

ప్ర. అ. తవానీయొక్క, బాణపథమ్=బాణమార్గమును, గతఃపొందిన, 

శత్రుః=శత్రువు, నర్దతఃచగర్హించుచున్న, తీక్ష్టదం ష్ట్ర స్య=తీక్ష్ణములైన కోరలు గల, 

సింహస్య=సింహముయొక్క దారిని పొందిన, మహాగజః ఇవామహాగజము వలి, 

జీవన్ =జీవించుచు, న యాస్యతే=వెళ్లడు. 

తా. నీ బాణమార్గమును పొందిన శత్రువు, గర్హించుచున్న, తీక్షములైన 

కోరలు గల సింహము బారిన పడిన మహాగజము వలె, ప్రాణములతో తిరిగి 

వెళ్ళడు కదా? 55 

మూ. అహం తు వధమిచ్చామి శీఘ్రమస్య దురాత్మనః, 56 

_ యావదస్తం న యాత్యేష కృతకర్మా దివాకరః. 

ప్ర. అ. ఏషః=ఈ, దివాకరణాసూర్యుడు, కృతకర్మా=చేయబడిన కర్మ 

గలవాడై, యావత్ =ఎంతలో, అస్తమ్=అస్తాదిని, న యాతి=పొందడో, అంతలో, 

అస్య=ఈ, దురాత్మనః=దురాత్ము నియొక్క, వధమ్=వధను, నీ ఘమ్=శీ(ఘముగా, 

అహమ్=నేను, ఇచ్చామి=కోరుచున్నాను. 

తా. సూర్యుడు తన పని పూర్తిచేసికొని అస్తాదిని చేరే లోగా ఈ ' 

దురాత్శుడు శీఘ్రముగా చంపబడ వలె నని నేను కోరుచున్నాను. 56 

మూ. యది వధమిచ్చసి రావణస్య సంఖ్యే 
యది చ కృతాం హి తవేచ్చసి. ప్రతిజ్ఞామ్, 

కా 

యది తవ రాజసుతాభిలాష ఆర్య 

కురు చ వచో మమ శీఘ్రమద్య వీర, 57 

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే ఆదికావ్యే . 

యుద్దకాడ్డే ఏకాధికశతతమః సర్గః... 

ప్ర. అ. వీరావీరుడా ! ఆర్య=పూజ్యాడా ! _ సంఖ్యేజయుద్దము 

నందు, రావణస్య=రావణునియొక్క, వధమ్=వధను,. ఇచ్చ సియది=కోరినట్లయితే, 

తవానీయొక్క, |ప్రతిజ్ఞామ్=ప్రతిజ్ఞను, కృతామ్=నెరవేర్చబడినదానినిగాా ఇచ్చసి 

యది=ఇచ్చయించినట్లయితే, తవానీకు, రాజసుతాభిలాషః యది=రాజకుమారియైన 

పీతయందు ' అభిలాష ఉన్నచో, శీఘమ్=శీఘముగా, అద్య=ఇప్పుడు, మమానా 

యొక్క, వచఃవచనమున్సు కురు చాచేయుము. 
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తా. పూజ్యుడవైన వీరుడా ! నీకు యుద్దములో రావణుళ్లీ చంపవలెనను = 

కోరిక ఉన్నచో, నీ ప్రతిజ్ఞను నిలబెట్టుకొనవలె నను కోరిక ఉన్నచో, సీతను 

పొందవలె నను అభిలాష ఉన్నచో శీఘ్రముగా ఇప్పుడు నేను చెప్పినట్లు 

చేయుము. 57 

ఖాలానందిని” అను (శ్రుమదామాయణాం(ధవ్వాఖ్యానమునందు 

యుద్దకాండలో నూటఒకటవ సర్గ సమాప్తము. 



0 

అధ ద్వ్యధికశతతమః సర్గః 

[ఇందుడు వంపీన రథము నెక్కి రాముడు రావణునితో యుద్దము 

చేయుట.] 

మూ. లక్ష్మణేన తు తద్వాక్యముక్తం శుత్వా స రాఘవః 

సందథే పరవీరఘ్నో ధనురాదాయ వీర్యవాన్. 1 

ప్ర. అ. పరవీరఘ్నః=శత్రువీరులను సంహరించు, వీర్యవాన్ =పరాక్రమవం 

తుడైన, సః రాఘవః= ఆ రాముడు, లక్ష్మ ణేన=లక్ష్మణునిచేత, ఉక్తమ్=పలకబడిన, 

తత్ =ఆ, వాక్యమ్=వాక్యమును, శ్రుత్వా=విని, ధనుః=ధనస్సును, ఆదాయ్మాగ హించి, 

సందదే=సంధించెను. 

తొ, శతువీరసంహారకుడు, పరాక్రమవంతుడూ అయిన ఆ రాముడు 

లక్ష్మణుడు పలికిన మాటలు విని, ధనస్సును (గ్రహించి బాణములు సంధించెను.1] 

మూ. రావణాయ శరాన్ ఘోరాన్విససర్హ చమూముఖే, 

అథాన్యం రథమాస్థాయ రావణో రాక్షసాధిపః, 2 

అభ్యధావత కాకుత్చం స్వర్భానురివ భాస్కరమ్. 

ప్ర. అ. చమూముఖే= సేనాముఖమునందు, రావణాయ=రావణునికొరకు, 
ఘోరాన్ =భయంకరములైన, శరాన్ =బాణములను, విససర్ద=విడిచెను. అథాఅటు 

పిమ్మట, రాక్షసాధిపఃరాకసరాజైన, రావణఃరావణుడు, అన్యమ్=మరి యొక, స్త దై దా 
రథమ్=రథమును ఆస్థాయైలధి ష్మించి, కాకుత్భమ్=రాముళ్లో గూర్చి, స్వరానుఃా 

రాహువు, భాస్కరమ్ ఇవాసూర్యుణ్లీ కూర్చి వలె, అభ్యధావత= ఘ్రముగా 

వెళ్లెను. 

తా. సేనాముఖమునందు రాముడు రావణుణ్ణి ఉద్దేశించి భయంకరము 
లైన బాణాలను విడచెను. పిమ్మట రాక్షసరాజైన రావణుడు మరొక రథమును 

అధిష్టించి, రాహువు సూర్యుని. మీదకు వెళ్లినట్లు రామునిమీదకు 'నీఘముగా 

వెళ్లెను. - 2 

మూ. దశగ్రీవో రథస్థస్తు రామం వజ్రోపమైః శరై 3 

ఆజఘాన మహాశెలం ధారాభిరివ తోయదః. 



ప్ర. అ. రథస్ట్రణారథము పైనున్న, దశగ్రీవః తు=రావణుడైతే, రామమ్= 

రాముణ్ణి, వజ్రోప మైజవజ్రాయుధముతో సమానములైన, శరైణాబాణములచేత, 

తోయదః=మేఘము, ధారాభి;=జలధారలచేత, మహాశైలమ్ ఇవ= =మహాపర్వతమును 

వలె, ఆజఘాన= కెల్లను. 

తా. రథముమీద నున్న రావణుడు వజ్రాయుధము వంటి బాణములతో, 

మేఘము జలధారలతో పర్వతమును కొట్టినట్లు రాముణీ కొటను 3 
(I) (op) ళం ళల 

మూ. దీప్తపావకసంకాశైః శరైః కాషానభూషణైః, 4 

అభ్యవర్షద్రణే రామో దశగ్రీవం సమాహితః. 

ప్ర. అ. రామఃరాముడు, సమా హీతః=సావధానచిత్తు డై, దీప్తపావకసం 

కాశెాప్రజ్య్వలించుచున్న అగ్నితో సమానములైన, కాషనభూషణైాబంగార ము 

అలంకారముగా గల, శరైణాబాణములచేత, రణే=యుద్ధమునందు, దశగ్రీవమ్=రా 

వణుణ్ణి, అభ్యవర్షత్ = =వర్షించెను. 

తా. రాముడు సావధానచిత్తుడై' యుద్ధమునందు, మండుచున్న అగ్నితో 
సమానములైన, బంగారముచేత అలంకరింపబడిసే బాణములను రావణుని మీద 

వర్షించెను. 4 

మూ. భూమౌ స్థితస్య రామస్య రథస్థ్రస్య చ రక్షసః, 5 

న సమం "యుద్దమిత్యాహు్రేవగన్దర్వకింనరా:. 
లా య 

ప్ర అ. భూమౌ=నేలమీద, ఫ్రతస్యా ఉన్న, రామస్య=రామునకు, 

రథస్థ్ర స్యారథముమీద నున్న, రక్షసఃారాక్షసునకు, యుద్రమ్=యుద్ధము, సమమ్= 

సమౌనమైనది, న=కాదు, ఇతి= =లఅని, ' దేవగన్ధర్వకింనరాదేవతలు గంధర్వులు, 

కింనరులు, ఆహుః=పలికిరి. 

తా. రాముడు నేలమీదా, రావణుడు రథముమీదో ఉండి యుధద్రము 

చేయుట సరిగా లేదని దేవ-గంధర్వ-కింనరులు అనుకొనిరి. ౧.5 

మూ. తతో దేవవరః శ్రీమాన్ శ్రుత్వా తేషాం వచో౭_మృతమ్, 6 

 ఆహూయ మాతలిం శక్రో వచనం చేదమబ్రవీత్. 

ప్ర. అ. తతణాఅటుపిమ్మట, దేవవరః=దేవతా(శేష్టుడు, శ్రీమాన్ = 

మంతుడూ అయిన, శకః=దేవేంద్రుడు, తేషామ్ =వాళ్లయొక్క, వచోమృతమ్=ాఆ 

మృతమువంటి వచనమును, శుత్వా=విని, మాతలిమ్=మాతలిని, ఆహూయ= పీతిచి, 

ఇదమ్=ఈ,వచనం చ=వచనమును కూడ, అబవీత్: =పలికెను. 

తా. అప్పుడు దేవతాప్రభువు, శ్రీమంతుడు అయిన ఇంద్రుడు వాళ్ల 
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అమృతమువంటి మాటలు విని మాతలిని పిలచి ఇట్లు పలికెను. వ్ 

మూ. రథేన మమ భూమిష్టం శీఘ్రం యాహి రఘూత్తమమ్, 7 

 ఆహూయ భూతలం యాతః కురు దేవహితం మహత్. 

ప్ర. అ. మమానా యొక్క, రథేన=రథముతో, సీఘమ్=నీ ఘ్రముగా, 

భూమిష్టమ్=భూమిమీదనున్న, రఘూత్తమమ్=రాముళ్లి గూర్చి, యాహి=వెళ్లుము. 
ఆహూయ=పిలచి, భూతలమ్=భూమిని, యాతః=పొందిన నీవు, మహత్ =గొప్ప, 

దేవహితమ్=దేవతలకు హీతమును, కురు=చేయుము. 

తా. నీవు శీఘ్రముగా నా రథమును తీసికొని భూమిమీద ఉన్న 

రామునివద్దకు వెళ్లుము. భూమికి వెళ్లిన నీవు, రాముణ్ణి పిలచి (రామునకు 

ఈ విషయము చెప్పి) గొప్ప దేవతా హితమైన కార్యము “చేయుము. 7 

మూ. ఇత్యుక్షో దేవరాజేన మాతలిర్రైవసారథిః, 8 

ప్రణమ్య శిరసా దేవం తతో వచనమబ్రవీత్ . 

ప్ర అ. దేవరాజేన=ఇంద్రునిచేత, ఇతి= =ఇట్లు, ఉక్తః=పలకబడిన, 

దేవసారథిః=దేవసారథియైన, మాతలిః=మాతలి, శిరసా= =శిరస్సుచేత, దేవమ్=ప్ర 

భువును, (ప్రణమ్య=నమస్కరించి, తతఃఅటుపిమ్మట, వచనమ్=వచనమును, 

అబవీత్ =పలి౩ను. 

తా. దేవసారథియైన మాతలి దేవేంద్రుని మాటలు విని ఆతనికి శిరస్సు 

వంచి నమస్కరించి ఇట్లు పలికను. 8 

మూ. శీఘ్రం యాస్యామి దేవేన్లా సారథ్యం చ కరోమ్యహమ్, 9 
తతో హయైశ్చ సంయోజ్య హరిత్రైః స్యన్త్హనోత్త మమ్. 

ప్ర. అ. దేవేన్తు=దేవేందుడా! అహమ్=నేను, స్యన్తనోత్తమమ్= శేష మైన 
రథమును, హరితైః=ఆకుపచ్చని రంగు గల, హయైః=గుజ్జములతో, సంయోజ్య= 

కట్టి, తతః=అటు పిమ్మట, సీ ఘమ్- శీఘముగా, యాస్యామి= =వెళ్లగలను. సారథ్యం 

చాసారథ్యమును కూడ, కరోమి=చేయుదును. 

తా, దేవేంద్రా! నేను శ్రేష్టమైన రథమునకు ఆకుపచ్చని రంగు గల 

గుజ్జములు కట్టుక్"ని శీఘ్రముగా వెళ్లి సారథ్యము చేసెదను. 9 

మూ. తతః కాళ్ళానచిత్రాబ్లః కిజ్కిణీశతభూషిత 10 

తరుణాదిత్యసంకాశో వైదూర్యమయకూబరః, 
సదశ్వెః కొళ్ళనా పీదైర్యుక్తః శ్వేతప్రక్తీర్ణకైః, hl 
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హరిభిః సూర్యసంకా శైర్తైమజాలవిభూ షితైః, 
రుక్మ వేణుధ్వజః (శ్రీమాన్ దేవరాజరథో వరః, 12 
దేవరాజేన సందిష్టో రథమారుహ్య మాతలిః, 

అభ్యవర్తత కాకుత్సమవతీర్య త్రివిష్టపాత్. 13 

ప్ర. అ. తతణాఅటు పిమ్మట, దేవరాజేన=దే వేంద్రునిచేత, సందిష్టకాఆజ్ఞాపిం 

పబడిన, మాతలిః=మాతలి, కాషానచిత్రాజ్ఞః=బంగారముచేత చిత్రములైన చక్రములు 
కలది, కిజ్కిణీశతభూ షితః=వందల కొలది చిరుగంటలచేత అలంకరింపబడినది, 

తరుణాదిత్యసంకాశః=లేతసూర్యునితో సమానము, వైదూర్యమయకూబరః=వైదూర్య 
మాణీక్య వికారమైన నిలువు పోలు గలది, కాషానా పీడై=బంగారు గిరోభూషణములు 

గల, శ్వేత ప్రక్రీర్ణకైజ=తెల్లని చామరములు గల, హరిభిః=ఆకుప చ్చని రంగు గల, 

సూర్యసంకాశెసూర్యునితో సమానములైన, హేమజాలవిభూషితైః==బంగారు జరీచేత 

అలంకరింపబడిన, సద శ్వెః=ఉత్తమములైన గుజ్జములతో, యుక్తః=కట్టబడినది, రుక్మ 
చేణుధ్వజః=బంగారు వేదురుకట్టి గల ధ్వజము గలది, శ్రీమాన్ =శోభాయుక్తము, 

వరః=శేష్ణము అయిన, (యకాఏ), దేవరాజరథఃాదేవేంద్రుని రథము గలదో, 
రథమ్=ఆ రథమును, ఆరుహ్య=ఎక్కి, త్రివిష్టపాత్ =స్వర్గమ్నుమండి, అవతీర్య=దిెగి, 

కాకుత్సమ్=రాములి, అభ్యవర్తత=సమీ పించెను. 

తా. పిమ్మట దేవేంద్రుని ఆజ్ఞ ప్రకారము మాతలి దేవేంద్రుని రథము 

నెక్కి, స్వర్గమునుండి దిగి వచ్చి రాముని దగ్గరకు వెళ్లెను. ఆ రథము చక్రములు 

బంగారముచేత చత్రవర్ణములై ఉండెను. అది వందల కొలది _చిరుగంటలచేత 
అలంకరింపబడి ఉండెను. లేత సూర్యుడు వలె ఉన్న దాని నిలువు దూలము. 

వైదూర్యమణులచేత అలంకరింపబడిను. దానికి బంగారు గిరోభూషణములతోను, 

తెల్లని చామరములతోను, బంగారు జరీతోను అలంకరించిన, సూర్యునితో 

సమానములైన, ఆకుపచ్చ రంగు ఉత్తమాశ్వములు కట్టబడెను. దాని ధ్వజము 

వెదురు ఆకారము గల బంగారు దండము పై ఎగురుచుండెను. 10 - 13 

మూ. అ|బవీచ్చ తదా రామం సప్రతోదో రథే స్థిత : 

ప్రాజ్ఞరిర్మాతలిర్వాక్యం సహస్రాక్షస్య పారథిః. 14 

ప్ర. అ. తదా=అప్పుడు, సహస్రాక్షస్య=దే వేంద్రునియొక్క, సారథిః=సారథి 
యైన, మాతలిః=మాతలి, సప్రతోదః=కొరడాతో కూడినవాడై, రథే=రథమునందు, 
స్రతః౭ఉన్నవాడైై, ప్రాష్టులిః=కట్టబడిన దోసిలికలవాడె, రామమ్=రాముక్రో గూర్చి, 
= రా డు చు ౯a 

వాక్యమ్=వాక్యమును, అబవీత్ చాపలికెను. . 

తా. అప్పుడు ఇంద్రుని సారథియైన మాతలి కొరడాతో రథమునంటే 

ఉండి నమస్కరించుచు రామునితో ఇట్లు పలికెను. . 14 
లా 
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మూ. సహస్రాక్తేణ కాకుత్స్ట రథో౭యం విజయాయ తే, 

దత్తస్తవ మహాసత్త్వ శ్రీమన్ శత్రునిబర్గణ. 15 
బి అటి 

ప్ర, అ. మహాసత్త్వాగొప్ప. బలముగలవాడా !, శ్రీమన్ =శోభాయుక్తుడా! 

శత్రునిబర్షణ=శత్రుసంహారకా ! కాకుత్ స్థ-రామా ! అయమ్=ఈ, రథః=రథము, 

తే=నీయొక్క, విజయాయ= =విజయముకొరకు, సహసస్రాక్షేణ=దేవేంద్రుని చేత, 
తవానీకు, దత్తః=ఇవ్వుబడినది. 

తా, గొప్పు బలము గలవాడవు, శోభాయుక్తుడవు, శే తుసంహారకుడవు 

అయిన ఓ! రామా! ఈ రథమును నీ విజయముకొరకు వేంద్రుడు నీకు 

పంపినాడు. 15 

మూ. ఇదమైనుం మహచ్చాపం కవచం చాగ్నిసంనిభమ్, . 
శరాశ్సాదిత్యసంకాశాః శక్తిశ్చ విమలా శివా. 16 

ప్ర అ. ఐన్హ్రుమ్=ఇంద్రసంబంధమైన, ఇదమ్=ఈ, మహత్ =గిప్పదైన, 

చాపమ్=ధనస్సు, అగ్ని సంనిభమ్=అగ్నితో సమానమైన, కవచం చాకవచము, అది 

త్యసంకాశాఃసూర్యునితో సమానములైన, శరాశ్చ=బాణములు, విమలా=నిర్మలము, 

గినా=మంగళ పదమూ అయిన, శక్తి శృడశక్తీ (ఇవ్వబడినవి). 

తా. ఇంద్రుని ఈ గొప్పు ధనస్సు, అగ్నితో సమానమైన కవచము, 

సూర్యునివంటి బాణములు, నిర్మలము, మంగళప్రదము అయిన శక్తీ కూడ 
పంపినాడు. 16 

మూ. ఆరు హ్యేమం రథం వీర రాక్షసం జహి రావణమ్, 

మయా సారథినా రాజన్ మహేన్ల ఇవ దానవాన్. 17 

ప్రై అ. వీరావీరుడా! ర్వజన్=రాజో! సారథినా=సారథినైన, 

మయా=నాతో కూడిన, ఇమమ్=ఈ, రథమ్=రథమును, ఆరుహ్య=ఎక్కి, 

మ హేన్షః=మ హేంద్రుడు, దానవాన్ ఇవాదానవులను వలె, రాక్షసమ్=రాక్షసుడైన, 
రావణమే=రావణుల్లో, జ హీ=చంపును. 

తా. వీరుడవైన రాజా ! నేను సారథిగా ఉన్న, . ఈ రథము నెక్కి, 

మహేంద్రుడు దానవులను చంపినట్లు రావణుణ్ణి చంపుము. 17 

మూ, ఇత్యుక్తః సంపరిక్రమ్య రథం తమభివాద్య చ, 

ఆరురోహ తదా రామో లోకాన్ లక్ష్మా $ విరాజయన్. 18 

ప్ర అ. ఇతి=ఇట్లు, ఉక్తః౭పలకబడిన, రామః=రాముడు, సంపరి 

క్రమ్య= ప్రదక్షిణముచేసి, తమ్=ఆ, రథమ్=రథమును, అభివాద్య చానమస్కరించి, 
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తదా=అప్పుడు, లోకాన్=లోకములను, లక్ష్మా ్య=శోభతో, విరాజయన్=ప్రకాశింపచే | 
యుచు, ఆరురోహ=ఎక్కెను. 

తా. అప్పుడు రాముడు ఆ రథమునకు ప్రదక్షిణము చేసి నమస్కరించి, 
లోకములను శోభతో ప్రకాశింపచేయుచు ఎక్కెను. 18 

మూ. బభూవ చ మహాయుద్దం తుములం రోమహర్షణమ్, 

రామస్య చ మహాబాహో రావణస్య చ రక్షసః. 19 

ప్ర. అ. మహాబాహోః=గొప్ప బాహువులు గల, రామస్య చారామునకు, 

రక్షసఃారాక్షసుడైన, రావణస్య చారావణునకు, తుములమ్=వ్యాకులము, రోమహ 
ర్లణమ్=రోమాంచమును కలిగించునది అయిన, మహాయుద్దమ్=గొప్ప యుద్ధము, 
బభూవ చెజరిగిను,. 

తా, గొప్పు బాహువులు గల రామునకు, రావణునకు వ్యాకులము 

రోమాంచము పుట్టించునదీ అయిన మహాయుద్ధము జరిగెను. 19 

మూ. స గాన్హర్వెణ గాన్టర్వం దైవం దైవేన రాఘవః, 20 

అస్త్రం రాక్షసరాజస్య జఘాన పరమాస్త్ర విత్ . 

ప్ర. అ. పరమాస్త్రవిత్ =గొప్ప అస్త్రములను ఎరిగిన, సః రాఘవఃాఆ 

రాముడు, రాక్షసరాజస్య=రావణునియొక్క, గాన్లర్వమ్=గాంధర్వ మను, అస్త్రమ్ా 

అస్త్రుమును, గాన్టర్వేణాగాంధర్వాస్త్రముచేతను; దైవమ్=దైవాస్త్రమును, దైవేవ= 
దైవాస్త్రముచేతను, జఘాన=కొ ట్రైను. 

తా. గొప్ప అస్త్రములను ఎరిగిన రాముడు,రావణుడు ప్రయోగించిన 

గాంధర్వాస్త్రమును గాంధర్యాస్త్రముచేతను, దైవాస్త్రమును దైవాస్త్రముచేతను 
కొట్టివేసెను. 20 

మూ. అస్త్రం తు పరమం. ఘోరం రాక్షసం రాక్షపాధిపః, 

ససర్హ పరమక్రుద్దః పునరేవ నిశాచరః. 21 

ప్ర. అ. రాక్షసాధిపఃరాక్షసరాజైన, నిశాచరఃరావణుడు, పరమ్మక్రుద్దః= 
' మిక్కిలి . కోపించినవాడై, పరమమ్=మిక్కిలి, ఘోరమ్=ఘోరమైన, రాక్షసమ్ 

అస్త్రమ్=రాక్షసాస్త్రమును,. పునరేవామరల, ససర్హ=విడచెను. 

తా. రావణుడు చాల క్రో పించి మరల చాల ఘోరమైన రాక్షసా స్త్రమును 

(పయోగించెను. 21 

మూ. తే రావణధనుర్ముక్తాః శరాః కొజ్వునభూషణాః, 

అభ్యవర్తన్త కాకుత్స్టం పర్పా భూత్వా మహావిషాః  _ 22 
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ప్ర అ రావణధనుర్ముక్తాఃణరావణుని ధనస్సునుండి విడువబడిన, 

కాషానభూషలాః=బంగారము అలంకారముగా గల, తే శరాః=ఆ బాణ 

ములు, మహావిషాః=గొప్ప విషము గల, సర్బాః=సర్సములుగా, భూత్వా=అయి, 

కాకుత్ స్టమ్=రాముళ్లి గూర్చి, అభ్యవర్తన్న=వచ్చినవి. 

తా. రావణుని ధనస్సునుండి బయలుదేరిన, బంగారముచేత అలంకరిం 

పబడిన ఆ బాణములు గొప్ప విషము గల సర్పములుగా అయి రామునిమీదికి 

వచ్చినవి. 22 

మూ. తే దీప్తవదనా దీప్తం వమన్లో జ్వలనం ముఖైః, 
రామమేవాభ్యవర్తన్న వ్యాదితాస్యా భయానకాః. 23 

శో 

ప్ర. అ. దీప్తవదనాః=మండుచున్న ముఖములు గల, తే=ఆ సర్పములు, 

ముఖైః==ముఖములచేత, దీప్తమ్=ప్రజ్వలించుచున్న, జ్వలనమ్=లఅగ్నిని, వమన్తః=కక్కు 

చున్నవై, వ్యాదితాన్యాః=తెరవబడిన ముఖములు'గల వై, భయానకాః=భయంకరములై, 

రామమేవ=రాముళ్లి, అభ్యవర్తన్న=సమీపించినవి. : 

తా. మండుచున్న ముఖములు గల భయంకరములైన ఆ సర్పములు 

ముఖములతో నిప్పులు కక్కుచు, నోళ్లు తెరచుకొని రాముని మీదకే వెళ్లినవి.23 

మూ. తైర్యాసుకిసమస్ప ర్ఫెర్తీప్త భో గైర్మ హావి షై, 
దిశశ్చ సంతతాః స్ర్యా విదిశశ్చ సమావృతాః. 24 

ప్ర, అ. వాసుకిసమస్ప ర్మెః=వాసుకితో సమానమైన స్పర్శగల, దీప్తభో-గైః= - 

మండుచున్న పడగలు గల, మహాబ్షణాఅధికమైన విషము గల, తైఃాసర్పములచేత, 
సర్వాః౭సమస్తమైన, దిశశ్చ=దిక్కులు, సంతతాః=కప్పబడినవి. విదిశశ్చావిదిక్కులు 

కూడ, సమావృతాః=ఆవరింపబడినవి. 

తా. వాసుకి స్పర్శ వంటి తీవ్రమైన స్పర్శ గల, ప్రకాశించుచున్న పడగలు 
గల మహావిషములైన ఆ సర్పములు సమస్తమైన దిక్కులను విదిక్కులను 
కప్పివేసెను. 24 

మూ. తాన్ దృష్ట్వా పన్నగాన్ రామః సమాపతత ఆహవే, 

అస్త్రం గారుత్మతం ఘోరం ప్రాదుశ్చక్రే భయావహమ్. 25 

ప్ర, అ. రామః=రాముడు, ఆహ వే=యుద్ధమునందు, సమాపతతః=వచ్చి 

మీదపడుచున్న, 'తాన్ పన్నగాన్=ఆ సర్పములను, దృష్ట్రాా=చూచి, ఘోరమ్= 

ఘోరము, భయావహమ్=భయమును కలిగించునదీ అయిన, గారుత్మతమ్ 

. అ స్ర్రమ్=-గారుత్మతా స్ర్రమును, ప్రాదుశ్చ కే-సృజించెను. 
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తొ. యుద్ధములో వచ్చి మీదపడుచున్న ఆ సర్పములను చూచి రాముడు 

ఘోరము, భయంకరమూ అయిన గారుత్మతాస్త్రమును ప్రయోగించెను. 25 

మూ. తే రాఘవధనుర్ముక్తా రుక్మపుజ్ఞాః శిఖిప్రభాః 
ఈర అల లి క | ల బి 6 
ముబర్జాః కాళజ్వునా భూత్వా విచేరుః సర్పశత్రవ:. 2 

ప్ర అ రాఘవధనుర్ముక్తాః=రాముని ధనస్సునుండి విడువబడిన, 

రుక్కపుజ్బాః=బంగారు పొన్నులు గల, శిఖిప్రభాః౭అగ్నివంటి కాంతి గల, 

=ఆ బాణములు, సర్పశృత్రవణాసర్సములకు శత్రువులైన, కాష్ణానాళణాబంగారము 

వికారములైన, సుపర్గాణ౯గరుత్మంతులుగా, భూత్యా=అయి, విచేరుణాసంచరించినవి. 

తా. రాముని ధనస్సునుండి విడువబడిన, బంగారు పొన్నులు గల, 

అగ్నివలె ప్రకాశించుచున్న ఆ బాణములు సర్పములకు శత్రువులైన బంగారు 

గరుత్మంతులుగా అయి సంచరించెను. 26 

మూ. తే తాన్ సర్వాన్ శరాన్ జఘ్ముః సర్సరూపాన్ మహాజవాన్, 

సుపర్గ్ణరూపా రామస్య విశిఖాః కామరూ పిణః. ౨ 

ప్ర. అ. రామస్య=రామునియొక్క, కామరూ పిణజ స్వేచ్చొానునారముఎ 

రూపములు గల, సుపర్షరూపాః=గరుత్మద్రూపములు గల, తే=ఆ, విశిఖాణాబాలా 

ములు, మహాజవాన్=గొప్పు వేగము గల, సర్పరూపాన్ =సర్పరూపములో ఉన్న, 

సర్వాన్ =సమస్తమైన, తాన్ శరాన్=ఆ బాణములను, జఘ్నుః=కొట్టివే సినవి. 

తా, స్వ్రచ్యారూపము గల, గరుత్మత్ పక్షుల ఆకారములతో ఉ చై 

రాముని బాణములు, గొప్పు వేగము గల, సర్పరూపము లైన ఆ బాణముల 

నన్నింటిని కొట్టివేసెను. 27 

మూ. అసె, ప్రతిహతే క్రుద్దో రావణో రాక్షసాధిపః, 

అభ్యవర్షత్తదా రామం ఘోరాభిః శరవృష్టిభి:. 28 

ప్ర. అ. అస్రై-అ స్త్రము, (పతిహతే=కొట్టివేయబడినదగుచుండగా, (క్రుద్ధః 

కో పించిన, రాక్షసాధిపః=రావణుడు, తదా=అప్పుడు, ఫఘోరాభిః:=భయంకరములైన, 

శరవృష్టిభిః౭బాణవర్షములచేత, రామమ్ =రాముణీ, అభ్యవర్లత్ =వరించెను. . 
అ యె © ఇ ల 

తా. ఆ అస్త్రము కొట్టివేయబడుటచే కోపించిన రాక్షసరాజైన రావణుడు, 
అప్పుడు రామునిపై ఘోరములైన బాణవర్షములు కురిపించెను. = 28 

మూ. తతః శరసహగ్రేణ రామమక్షిష్షకారిణమ్, . 
అర్షయిత్యా శరౌభఘుణ మాతలిం ప్రత్యవిధ్యత. 29 



యుద్ధకాండము 535 

ప్ర అ. తతః=అటు పిమ్మట, శరసహ(సీణ=బాణముల సహస్రము 

చేత, అక్తిష్షకారిణమ్=శ్రమలేకుండా పనులు చేయు, రామమ్=రాముళ్ల, 

అర్హయిత్వా= పీడించి, శరా ఘేణ=బాణసముదాయముచేత, మాతలిమ్=మాతలిని, 

ప్రత్యవిధ్యతాక్' ట్లను. 

తా. పిమ్మట వేయి బాణాలచేత, శమపడకుండా కార్యములు చేయు 

రాముణ్ణి పీడించి, బాణసముదాయముచే మాతరిని కొట్టెను. 29 

మూ. చిచ్చేద కేతుముద్దిశ్య శరేణైకేన రావణః, 

పాతయిత్వ్యా రథోప స్టే రథాత్కేతుం చ కౌళ్ళునమ్, 30 

ఐన్లోనపి జఘానాశ్యాన్ శరజాలేన రావణః. 

ప్ర. అ. రావణఃారావణుడు, ఏకేన=ఒక, శరేణ=బాణముచేత, ఉద్దిశ్య= 

గురిచూచి, కేతుమ్=కేతువును, చిచ్చేద=ఛేదించెను. కాషానమ్=బంగారము 

వికారమైన, కేతుమ్=ధ్వజమును, రథాత్ =రథమునుండి, రథోపే=-రథము 

పైభాగమునందు, పాతయిత్వా=పడగొట్ట, రావణః=రావణుడు, శరజాలేన=బాణస 

ముదాయముచేత, ఐన్హాన్ =ఇంద్రుని సంబంధమైన, అశ్యాన్ అపి=గుజ్జములను 

కూడ, జఘానాక్* టను. 

తా. రావణుడు ఒక బాణముతో గురి చూచి కొట్టి ధ్వజమును 

ఛేదించెను. ఆ బంగారు ధ్వజమును _రథశిఖరమునుండి రథము పైభాగమున 

పడగొట్టి బాణసముదాయముచేత ఇంద్రుని అశ్వములను కొట్టెను. 30 

మూ. విషేదుర్తేవగన్హర్వచారణా దానవైః సహ 31 

రామమార్తం తధా దృష్టా? సిద్దాశ్స పరవమురయః, 
లు య యె 

వ్యథితా వానరేన్హ్రాశ్చ బభూవుః సవిభిషణాః, 32 

రామచనిమసం దృష్ట్వా గ్రస్తం రావణరాహుణా. 
ల లు 

ప. అ. తదా=అపుడు, ఆరమ్=పీడితుడెన, రామమ్ =రాముల్లి, 
e ప్ప గి న్ ac) 

దృష్టా సూచి, దేవగన్లర్వ చారణాః= దేవతలు, గంధర్వులు, చారణులు, దాన బైః 

సహ=దానవులతో కూడ, సిద్దాశ్చ= సిద్దులు, పరమర్షయఃణామ హర్షులు, విషేదుః=ది 

గులు చెందిరి. రావణరాహుణా=రావణు డనే రాహువుచేత, గ్రస్త్వమ్=మింగబడిన, 

రామచన్హ్రుమసమ్=రాము డనే చంద్రుణ్ణి, దృష్ట్వా=చూచి, సవిభీషణాః=విభీషణునితో 

కూడిన, వానరేన్హొశ్చ=వానరనాయకులు కూడ, వ్యథితాఃవ్యథ చెందినవారు, 

బభూవుః=అయిరి. 

తా. ఆ విధముగా పీడింపబడిన రాముణ్ణి చూచి దేవ - గంధర్త 

- చారణులు, దానవులు, సిద్దులు, మహర్షులు దిగులు చెందిరి. రావణు డ 
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రాహువు రాము డనే చంద్రుణ్ణి (మ్రింగివేయుట చూచి వానరనాయకులు, 

విభీషణుడూ కూడ వ్యథ చెందిరి. 31, 32 

మూ. ప్రాజాపత్యం చ నక్షత్రం రోహిణీం శశినః ప్రేయామ్, 33 

సమార్రమ్య బుధస్తస్తా ప్రజానామశుభావహః. 

ప్ర. అ. ప్రాజాపత్యమ్=ప్రజాపతిదేవతాకమైన, నక్ష త్రమ్=నక్షత్రమైన, 
శశినః=చంద్రునకు, | పీయామ్=ఇష్టురాలైన, రోహిణీమ్=రో హిణిని, బుధః=బు 

ధుడు, ఆక్రమ్యలఆక్రమించి, (ప్రజానామ్= ప్రజలకు, అశుభావహః=అశుభమును 

సూచించుచు, తస్టా=ఉండెను. 

తా, బుధుడు ప్రజలకు అశుభమును సూచించుచు, ప్రజాపతి దేవతగా 

గల నక్షత్రమైన, చంద్రునకు [పియురాలైన రోహిణిని ఆక్రమించుకొని ఉండెను. 

మూ. సథూమపరివృత్తోర్మిః ప్రజ్యలన్నివ సాగరః, 34 

ఉత్సపాత తదా క్రుద్దః స్పృశన్నివ దివాకరమ్ 

ప్ర.అ. సధూమపరివృత్తోర్మిః౭ధూమముతో కూడిన, ఎగురుచున్న తరం - 

గములు గల, ప్రజలన్నివామండుచున్నది వలె ఉన్న, సాగరః= =సముద్రము, | 

తదా=అప్పుడు, (క్రుద్దణాకో పించినదై, దివాకరమ్=సూర్యుల్ణో, స్పృశన్నివాస్పృణెం 
చుచున్నది. వలె, ఉత్సపాత=ఎగిరెను. | 

తా. అప్పుడు ధూమముతో కూడి ఎగురుచున్న తరంగములతో మండు 

చున్నదా అన్నట్టు ఉన్న సముద్రము ప్రకోపించి, సూర్యుణ్ణి స్ప ఎించుచున్నుదా 
అన్నట్లు పైకీ శేచెను. 34 

మూ. శస్త్రవర్ణః సుపరుషో మన్దరశ్మిర్రివాకరః, 

అదృశ్యత కబన్హాజ్బః- సంసక్షో ధూమ కేతునా. 

ప్ర అ. శస స్ర్రవర్ణః=ఖడ్గమువంటి నల్లని కాంతి గల, సుపరుషః=చాల . 

పరుషముగా ఉన్న, మన్హరక్మి:= =మందములైన కిరణములు గల, దివాకరఃణ= సూర్యుడు, 

కబన్హాజ్బః= మొండెము సమీపమునందు కలవాడై, ధూమకేతునాతోకచుక్కతో , 

సంసక్తః=కల సినవాడై, అద్భృశ్యతాకనబడెను. 

"తా కిరణములు కాంతివిహీనములు కాగా నల్లగా అయిన, పరుషముగా 

ఉన్న సూర్యమండలము దగ్గర మొండెము, తోకచుక్క కనబడెను. 35 

మూ. కోసలానాం చ నక్షత్రం వ్యక్తమిన్హాగ్నిదైవతమ్, 36 
ఆక్రమ్యాజ్ఞారకస్తస్థా విశాఖామపి చామృరే. 

"ప్ర. అ. అమ్బరే=ఆకాశమునందు, అజ్ఞారకణ౯అంగారకుడు, ఐన్హాగ్నిదై 
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వతమ్=ఇంద్రాగ్నులు దేవతలుగా గల, కోసలానామ్=కోసల దేశరాజులయొక్క, 

నక్షతమ్=నక్ష్మతమైన, విశాఖామ్=విశాఖను, ఆక్రమ్య=లకమించి, తసొ=ఉండెను. 
యః యు రా దు 

తా. ఇక్ష్యాకువంగీయుల నక్షత్రము, ఇంద్రాగ్నులు దేవతలుగా గలదీ 

అయిన విశాఖను ఆకాశమునందు అంగారకుడు ఆక్రమించుకొని ఉండను.36 

మూ. దశాస్యో వింశతిభుజః (ప్రగృ హీతశరాసనః, 37 
అదృశ్యత దశగ్లీవో మైనాక ఇవ సర్వతః. 

ప్ర అ. దశాస్యః=పది ముఖములు గలవాడు, వింశతిభుజు=నూరు 

భుజములు గలవాడు, ప్రగృ హితశరాసనః గ హింపబడిన ధనస్సు కలవాడు 

అయిన, దశ్శగీవణారావణుడు, మైనాకః పర్వతః ఇవామైనాక పర్వతము వలె, 
అదృశృ్యత=కనబ ను. 

తా, ధనస్సు ధరించి పది ముఖములతో, ఇరవై చేతులలో నిలచి ఉన్న 

ఆ రావణుడు మైనాకపర్యతమువలి కనబడుచుండెను. 37 

మూ. నిరస్యమానో రామస్తు దశగీవేణ రక్షసా, 38 

నాశక్నోదభిసంధాతుం సాయకొన్ రణమూర్హని. 

ప్ర అ. రక్షసా=రాక్షసు డైన, దశగీవేణ=రావణునిచేత, రణమూ 

రనిజయుద్దాగ్రమునందు, _ నిరస్యమానః= _కొట్టబడుచున్న, రామఃరాముడు, = 
= సాయకాన్=బాణములను, అభిసంధాతుమ్=సంధించుటకు, నాశక్నోత్ = సమర్జుడు 

కాలేదు. 

తా. రాక్షసుడైన రావణుడు యుద్దాగ్రమునందు ఈవిధముగా ఆక్రమించి 
కొట్టుచుండగా రాముడు బాణాలను సంధించజాలకపోయెను. 38 

మూ. స కృత్యా భుకుటం (క్రుద్ధః కించిత్సంరక్తలోచనః, 39 

జగామ సుమహాక్రోధం నిర్హహన్నివ చక్సుషా. 

ప్ర అ. సః ఆ రాముడు, (క్రుద్ధః=కో పించినవాడై, భృకుటిమ్=కను 

బొమ్మల విరుపును, ఇకృత్వాచేసి, కించిత్ =కొంచెము, సంరక్తలో చనః=ఎజ్జవైన 

నేత్రములు గలవాడై, చక్షుషా=నేత్రముతో, నిర్దహన్ని వ=కాల్సి వేయు చున్నవాడు | 

వలె, సుమహాక్రోధమ్=చాల అధికమైన క్రోధమును, జగామ=పొందెను. 

తా. ఆ రాముడు కోపించి, కనుబొమ్మలు విరిచి, కొొంచెను ఎట్జిగానున్న 

నేత్రములు గలవాడై చూపుతో కాల్చి వేయుచున్నాడా. అన్నట్లు చాల కోపము 

చెందెను. 
39 
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ర అల 
అ ల . 0 మూ, తస్య క్రుద్దస్య వదనం దృష్టా రామస్య ధీమతః, 4 

సర్వభూతాని విత్రేసుః ప్రాకమృత చ మేదినీ. 

ప్ర. అ. (క్రుద్దస్య=కో పించిన, ధిమతః=బుద్దిమంతుడైన, తస్య రామస్య=ఆ 
రామునియొక్క, వదనమ్=ముఖమును, దృష్టా చూచి, సర్వభూతాని=సకలభూత 

ములు, విత్రేసుః౭భయపడినవి. మేదినీ చాభూమి కూడ, పాకమృతాకం పించెను. 

తా. కోపించిన బుద్రిమంతుడైన రాముని ముఖము చూచి సకల 
(పొణులు భయము చెందినవి. భూమి కూడ కం పించెను. 40 

మూ, సింహశార్జూలవాన్ శైలః సంచచాల చలద్ద్రుముః, 

బభూవ చాపి క్షుభితః సముద్రః సరితాం పతిః, 41 

(పే అ. సింహశార్జూలవాన్ = సింహశార్తూరములు గల, చలద్ద్రుమఃాక 

దలుచున్న వృక్షములు గల, శైలణాపర్వతము, సంచచాల=చలించెను. సరితాం 
పతిఃానదుల భర్తయైన, సముద్రః చాపిసముద్రము కూడ, క్లుభితఃక్షీభ 
చెందినది, బభూవ=ఆయెొను. 

తా. సింహములతోను, పెద్దపులులతోను కూడిన పర్వతము చలించెను. 

దానిమీద నున్న చెట్లు ఇటు అటు ఆడిపోయెను. నదుల ప్రభువైన సముద్రము 
క్షోభించెను. . 41 

మూ. ఖరాశ్చ ఖరనిర్హోషా గగనే పరుషా ఘనాః, 
బౌత్పాతికాశ్చ నర్హన్తః సమన్హాత్ పరిచక్రముః _ 42 
ప్ర. అ. ఖరొః=గాడిదల రంగు గల, ఖరనిరోషా 

ఖు 
గల, పరుషాణాపరుషములైన, .బౌత్సాతికాః=ఉపద్రవమును సూచించు, ఘనాఃణామే 
ఘములు, గగనే=ఆకాశమునందు, సమన్నాత్ =అంతటా, పరిచక్రముః=తిరిగినవి. 

$=కటు వెన ఉరుములు 

తా. గాడిదరంగుతో కటువైన ఉరుములు గల పరుషములైన మేఖములు, 
రాబోవు ఉపద్రవమును సూచించుచు, ధ్వని చేయుచు, ఆకాశములో అంతటా 
ఎగిరినవి. 42 
మూ. రామం దృష్ట్వా సుసంక్రుద్ధముత్సాతాం శ్చైవ దారుణాన్, 

విత్రేసుః సర్వభూతాని రావణస్యాభవద్భయము. 43 

ప్ర. అ. సుసంక్రుద్దమూమిక్కిలి కోపించిన, రామమారాముళ్లో, 
దారుణాన్ =దారుణములైన, ఉత్సాతాన్ చ=అపశకునములను, దృషాాాచూచి, 
సర్వభూతాని=సకలభూతములు, వి(త్రేసుః౭భయపడినవి. రావణస్య=రావణునకు, 
భయమాభయము, అభవత్ =కలిగెను. 
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తా. చాల కోపించిన రాముళ్లీ, దారుణములైన దుఃశకునములను 
చూచి ప్రాణు లన్నీ భయపడినవి. రావణునకు భయము కలిగెను. 43 

మూ. విమానస్థాస్తదా దేవా గన్చర్వాశ్చ మహోరగాః, 

బుషిదానవదైత్యాశ్చ గరుత్మన్తశ్చ వేచేరాః, 44 

దదృశు్మో తదా యుద్దం లోకసంవర్తసం స్థితమ్, 

నానాప్రహరతణైర్భీమైః హేరయోః సంప్రయుధ్యతో:. 45 

ప్ర. అ తదా=అప్పుడు, భీమై=భయంకరములైన, నానాప్రహరణైః= =అనేకవి 

ధములైన ఆయుధములతో, సం ప్రయుధ్యతోకయుద్ధముచేయు చున్న, శూరయోః=ఆ 

ఇద్దరు శూరులయొక్క, లోకసంవర్తసం స్థితమ్ ప్రలయకాలమువంటి స్వరూపము 

గల, యుద్దమ్= యుద్దమును,తదా=అప్పుడు, విమానస్థాః= =విమానములయందున్న, 

దేవాః=దేవతలు, గన్దర్వాశ్చ= గంధర్వులు, మహోరగాఃణమీహోరగులు, బుషిదానవ 

దైత్యాశ్చ=బుషులు, దానవులు, దైత్యులు, ఖేచరాః=ఆకాశమునందు తిరుగుచున్న, 

తే=ఆ, గరుత్మన్నశ్చాగరుడపక్సులు, దదృశుః=చూచిరి. 

తా. అప్పుడు భయంకరములైన అనేకవిధములైన ఆయుధములతో. 
యుద్దము చేయుచున్న ఆ ఇద్దరు శూరుల, పళయముతో సమానమైన 

యుద్ద్మును, విమానములలో "ఉన్న దేవతలు, గంధర్వులు, మహారథులు, 

బుషులు, దానవులు, దైత్యులు ఆకాశముమీద సంచరించుచున్న గరుత్మంతులు 

చూచిరి. 44, 45 

మూ. ఊచుః సురాసురాః సర్వే తదా విగహమాగతాః, 
జాన్ అ మహ అ శా 

_ఎక్షమాణా మహద్యుద్దం వాక్యం భక్తా § ప్రహృష్టవత్ ం 46 

ప్ర. అ. తదా=అప్పుడు, మహత్=గొప్పు, యుద్దమ్=యుద్దమును, 

డేక్రమాణాణాచూచుచున్న, స సత్వే-సమస్త మైన, సురాసురాః= సురులు అసురులు, 

విగహమ= =విరోధమును, ఆగతాః=పొందినవారై, ప్రహృష్టవత్ = =సంతో షించినవారై, 

భక్త్యా=భక్తితో, వాక్యమ్ =వాక్యమును, ఊచుః=పలికిరి. 

తా. అప్పుడు ఆ మహాయుద్దమును చూచుచున్న సురులూ, అసురులూ 

అందరూ ఒకరితో ఒకరు కలహించుకొనుచు, సంతో షించుచు ఆసక్తితో ఇట్లు 

పలికిరి. 46 

మూ. దశగీవం జయేత్యాహురసురాః సమవస్థితౌః, 

దేవా రామమవోచంసే స్తై త్వం జయేతి" పునః పునః, 47 

ప్ర అ, సమవ స్టితాణఅక్కడ నిలచిన, అసురాః=అసురులు, దశ 

(గీవమ్=రావణుని గూర్చి జయ ఇతి=జయించుము అని, ఆహుణాపలికీరి. 
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=ఆ, _ దేవాః=దేవతలు, త్వమ్=నీవు, జయవ=జయించుము, ఇతి=అని, పునః 
పునః=మాటిమాటికి, రామమ్ =రాముళ్ల గూర్చి, ఆహుఃపలికిరి. 

తా.అక్కడ చేరిన అసురులు “నీవు జయించుము అని రావణునితోను, 

దేవతలు, “నీవు జయించుము” అని రామునితోను మాటి మాటికి పలికిరి.47 

మూ. ఏత స్మిన్నన్తరే కోధాద్రాఘవస్య స రావణః, 

ప్రహర్హుకొమో దుష్టాత్మా స్పృశన్ ప్రహరణం మహత్, 46 

వజపారం మహానాదం సర్వశత్రునిబర్హణమ్, 

శైలశృబ్గనిభైః కూ టైశ్చిత్తదృ ష్టిభయావహమ్, 49 

'సధూమమివ తీక్స్ణాగం యుగాన్హాన్నిచయోపమమ్, 
అతిరౌద్రమనాపాద్యం కాలేనాపి దురాసదమ్, 50 

త్రాసనం సర్వభూతానాం దారణం భేదనం తథా, 

ప్రదీప్తమిన రోషేణ శూలం జగ్రాహ రావణః. 51 

ప్ర. అ. ఏతస్మిన్=ఈ, అన్తరే=మధ్యయందు, దుష్టాత్మా =దధుష్టబుద్ధిగల, 

రావణః=శతువులను ఏడ్పించు, సః=ఆ, రావణః=రావణుడు, క్రోధాత్ =కోపమువలన, 

రాఘవస్య=రామునకు, ప్రహర్తుకామః=కొట్టుటకు కోరిక గలవాడై, మహత్ =గొప్పుదైన, 

ప్రహరణమ్=ఆయుధమును, స్ప ఎశీన్ =స్పృశించుచు, వజసారమ్=వజమువంటి 

సారము గలది, మహానాదమ్ాగొప్ప ధ్వని గలది, సర్వశ్మతునిబర్షణమ్=సకల 

శత్రువులను సంహరించునది, శైలశ్చబ్లనిభైః=పర్వతశిఖరములతో సమానములైన, 

కూ టైః=అగ్రభాగములచేత, చిత్తదృష్టిభయావహమ్=చిత్తమునకు దృష్టికీ భయము 

కలిగించునది, సధూమమివాధూమముతో కూడినట్టున్నది, తీక్స్ణాగమ్=తీక్ట్ణా మైన 

అగభాగము గలది, యుగాన్తాగ్నిచయోపమమాప్రళభయకాలమునందలి ఆగ్నిరా 

గతో సమానము, అఆతిరౌద్రమ్=చాల భయంకరము, అనాసాద్యమ్=సమీ పింప 

శక్యము కానిది, కాలేనాపి=జయమునిచేత గూడ, దురాసాద్యమ్=ఎదిరింప శక్యము 

కానిది, సర్వభూతానామ్=సకల ప్రాణులకు, త్రాసనమ్=భయము కలిగించునది, 

దారణమ్=చీల్చునది, తథా=మరియు, భేదనమ్=బద్దలుకొట్టునది అయిన, ప్రది 

ప్రమ్ ఇవామండుచున్నట్లు ఉన్న, శూలమ్=శూలమును, రోషేణ=రోషముతో, 

జ(గ్రాహ=గ్రహించెను. 

తా. ఇంతలో దురాత్ముడైన, శత్రువులను ఏడిపించు ఆ రావణుడు 

కోపముతో, రాముణ్ణి కొట్టుటకై గొప్పు ఆయుధమును స్ప ఎశించుచు వజమువంటి. 

సారము, గొప్ప ధ్వనీ గల, సర్వశత్రువినాశకమైన శూలమును గ్రహించెను. 

_ అది పర్వత శిఖరములు వలె ఉన్న ఆగ్రభాగములతో చూచుటకు, చిత్తమునకు 
భయము కలిగించుచుండెను. ధూమముతో కూడిన తీక్ష్ణాగ్రములు గల ఆ 
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శూలము ప్రళయకాలమునందలి అగ్నిరాశి వలె చాల భయంకరమై సమీపింప 

శక్యము కానిదిగా ఉండెను. యముడు కూడ ఎదిరించ జాలని ఆ శూలము 

సకల ప్రాణులకు భయంకరమై ఉండెను. అది' చీల్చుటకు (బద్దలుకొట్టుటకు 

'సమర్థమై మండుఛున్నదా అన్నట్టుండెను. 48 - 5 

మూ. తచ్చూలం పరమక్రుద్దో మధ్యే జగ్రాహ వీర్యవాన్, 

అనీకైః సమరే శూరై రాక్షసైః పరివారితః. 52 

ప్ర. అ. సమరే= =యుద్దమునందు, రాక్ష సైః=రాక్షససంబంధమైన, శూ రైః= 

శౌర్యముగల, _అనీవైః సైన్యములచేత, పరివారితః= చుట్టబడిన, "పీర్యవాన్=ప 

రాక్రమవంతు డైన రావణుడు, పరమ క్రుద్ద=చాల కోపీంచినవాడై, తత్ =ఆ, 

శూలమ్=శూలమును, మధ్యే=మధ్యయందు, జగ్రాహ=గ్రహించెను. 

- యుద్దమునందు శూరులైన రాక్షస సైనికులతో కూడిన పరాక్రమవం 

తుడన ఆ వలు మిక్కిలి కోపించి, & | శూలమును మధ్య భాగమునందు 

పట్టుకొనెను. 52 

మూ. సముద్యమ్య మహాకొయో ననాద యుధి భైరవమ్, 

సంరక్తనయనో రోషాత్ స్వ సైన్యమభిహర్షయన్. 53 

ప్ర, అ. మహాకాయః= పెద్ద శరీరము గల ఆ రావణుడు, సముద్యమ్య=ఎత్తి, 

రోషాత్ =కోపమువలన, సంరక్తనయనః=ఎజ్జనైన నేత్రములు కలవాడై, స్వసై 

న్యమ్=తన సైన్యమును, అభిహర్షయన్ = సంతోష పెట్టును యుధి=యుద్ధమునందు, 
ఛైరవమ్ాభయంకరముగా, ననొద= =ధ్వని చేసె 

పెద్ద శరీరము గల ఆ రావణుడు కోపమువలన ఎజ్జనవైన నేత్రములు 

కలవాడై ఈ తన సైన్యమునకు సంతోషము కలిగించుచు, యుద్ధమునందు, 

భయంకరముగా అరచెను. ర్3ె 

మూ. పృథివీం చాన్తరిక్షం చ దిశశ్చ ప్రదిశస్తథా, 

పాకముయత్తదా  శబ్లో రాక్ష సీన్లుస్య దారుణః. ర్ర్4 
ట్ర వబ్బు వీ 

(ప. అ. తదా= =అప్పుడు, రాక క్షసేన్రుస్యారావణనియొక్క, దారుణః= భ్ 

యంకరమైన, శబ్దణశబ్దము, పృథివీం “చ=భూమిని, అన్తరిక్షం చాఆకాశమును, 

దిశశ్చ=దిక్కులను, తథా=మరియు, ప్రదిశశ్చ=విదిక్కులను, (పొకమ్సయత్ =కం 

పింపచేసెను. 

తా. అప్పుడు రావణుడు చేసిన దున శబ్దము భూమిని, 

ఆకాశమును, దిక్కులను, విదిక్కులను కంపింపచేసె రత్త 
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మూ. అతికొయస్య నాదేన 'తేన తస్య దురాత్మనః, 

సర్వభూతాని విత్రేసుః నాగరశ్చ ప్రచుక్తుభె. ర్రి 

ప్ర, అ. అతికాయస్య= పెద్ద శరీరము గల, దురాత్మనాదురాత్ముడైన, = 

తస్య=వానియొక్క, తేన నాదేన=ఆ _ ధ్వనిచేత, సర్వభూతాని=సకలభూతములు, 
విత్రేసః౭భయపడినవి. సాగరశ్చ=సముద్రము కూడ, (ప్రచుక్టుభే=క్ష్భించెను, 

తా. పెద్ద శరీరము గల ఆ దురాత్ముని ధ్వనిచేత సకలభూతములు 

భయపడినవి. సముద్రము కూడ క్షోభించెను. ర్ర్ 

మూ. స గృహీత్వా మహావీర్యః శూలం తద్రావణో మహత్, 
వినద్య సుమహానాదం రామం పరుషమబవీత్. 56 

ప్ర. అ. మహావీర్యశాగొప్ప పరాక్రమము గల, సఃఆ, రావణణరావణుడు, 

మహత్ =గొప్పదైన, తత్ శూలమ్=ఆ శూలమును, గృహీత్వాగ్రహించి, సుమహా 
నాదమ్=చాల గొప్ప ధ్వని కలుగునట్లుగా, వినద్యూధ్వనిచేసి, రామమ్=రాముళ్లో 
గూర్చి, పరుషమ్=పరుషముగా, అబ్రవీత్ =పలికెను. 

తా, గొప్పు పరాక్రమము. గల ఆ రావణుడు ఆ పెద్ద శూలమును 

(గ్రహించి చాల బిగ్గరగా అరచి రామునితో పరుషముగా ఇట్లు పలికెను. 56 

మూ. శూలో౭ యం వజపారస్తే రామ రోషాన్మయోద్యతః, 
తవ [భాతృసహాయస్య సమ్యక్ ప్రాణాన్ హరిష్యతి. 57 

ప్ర. అ. రామ=రామా! _ రోషాత్=కోపమువలన, మయా=నాచేత, 
ఉద్యతః=ఎత్తబడిన, వజసారః=వజమువంటి సారము గల, అయం శూలణాఈ 
శూలము, (భాతృసహాయస్య=సోదరుడు సహాయుడుగా గల, తవానీయొక్క, 
(ప్రాణాన్= ప్రాణములను, సమ్యక్=బాగుగా,. హరిష్యతి=హరించగలదు. 

తా. ఓ రామా! కోపముతో నేను ఎత్తి ప్రయోగించిన, వజమువంటి 
శక్తి గల ఈ శూలము నీ (పాణములను, నీ సోదరుని ప్రాణములను, తప్పుక 

హరించగలదు. 57 

మూ. రక్షసామద్య శూరాణాం నిహతానాం చమూముఖే, 

త్వాం నిహత్య రణశ్లాఘీ కరోమి తరపా సమమ్. రతి 

ప్ర. అ. రణశ్లాఘీ=రణమునందు శ్లాఘ గల నేను, అద్యాఇప్పుడూ, 

తరసా=బలముచేత, త్వామ్=నిన్ను, _ నిహత్య=చంపి, చమూముఖే= సేనాగ్రము 
నందు, నిహతానామ్=చంపబడిన, శూరాణామ్=శూరులైన, రక్ష సామ్=రాక్షసులకు, 

_ సమమాసముళ్లిగా, కరోమి=చేయుచున్నాను. 
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తా. రణమునందు శాఘకు పొత్రుడ నైన నేను ఇప్పుడు బలముచేత 

నిన్ను చంపి, నిన్ను, యుద్దరంగమునందు నీచేత చంపబడిన రాక్షసులతో 

సమానునిగా చేసెదను. 58 

మూ. తిష్టేదానీం నిహన్ని త్యామేష శూలేన రాఘవ, 

ఏవముక్త్వా స చిక్షేప తచ్చూలం రాక్షసాధిపః. 59 
య (PS | 

ప్ర. అ. రాఘవ=రామా ! తిష్ప్టానిలువుము.. ఏషః=ఈ నేను, 

ఇదానీమ్=ఇపూడు, శూలేన=శూలముచేత, మ్=నిను, నిహన్ని=చంపుచు ప్ర త్వా ఇ 
న్నాను. ఏవమ్=ఇట్లు, ఉకా కా ఇాపలికి, సఃఆ, రాక్షసాధిపః=రావణుడు, తత్ =ఆ, 

శూలమ్= =శూలమును, చిక్లేప=విసరెను. 

తా. “రామా ! నిలబడుము, నిన్ను ఈ శూలముచేత చంపెదను.” 

ఆ రావణుడు ఇట్లు పలికి శూలమును విసంను. 59 

మూ. తద్రావణకరాన్ముక్తం విద్యున్మాలాసమావృతమ్, 

అష్టఘణ్ణం మహానాదం వియద్గతమశోభత. 60 

ప్ర అ. రావణకరాత్ =రావణుని హస్తమునుండి, ముక్తమ్=విడవబడినధి, 
విద్యున్మా లాసమావృతమ్= మెరుపుల పంక్తులచేత కప్పబడినది, అష్టఘళ్ఞామ్=ఎనిమిది 
ఘంటలు గలది, మహానాదమ్= =గొప్ప ధ్వని గలది అయిన, తత్=ఆ శూలము, 

వియద్గతమ్=ఆకాశమును పొందినదై, అశోభత=ప్రకాశించెను. 

తా, మెరుపుల పంక్తులు చుట్టూ ఉన్న, ఎనిమిది ఘంటలు గల, 

గొప్ప ధ్వని చేయుచున్న ఆ శూలము “రావణుని హస్తమునుండి విడవబడి 

ఆకాశమునందు (పకాశించెను. 60 

మూ తచ్చూలం రాఘవో దృష్టా క జ్యలన్తం ఘోరదర్శనమ్, 

ససర్ద విశిఖాన్ రామశాపమాయమ్య వీర్యవాన్. 61 

ప్ర అ. రాఘవః=రఘువంశసంజాతుడు, వీర్యవాన్ =పరాకమవంతుడూ 

అయిన, రామః=రాముడు, జ్వలన్తమ్=మండుచున్న, ఘోరదర్శనమ్=భయంకర మైన 
దర్శనము గల, తత్ =ఆ, శూలమ్=శూలమును, దృష్టా=చూచి, చాపమ్= =ధనస్సున్లు, 

ఆయమ్య=వంచి, విశిఖాన్ =బాణములను, ససర్హావిడచెను. 

| 

తా. రఘువంశసంజాతుడు, పరాక్రమవంతుడూ అయిన రాముడు 

చూచుటకు భయంకరముగా నున్న, మండుచున్న. ఆ శూలమును చూచి, ధనస్సు 

వంచి బాణములను విడచెను. 61 
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మూ. ఆపతన్తం శరౌఘుణ వారయామాస రాఘవః, 
ఉత్పతన్తం యుగాన్హాన్నిం జలౌ'ఘైరివ వాసవః. 62 
ప్ర. అ. ఆపతన్త మ్=వచ్చుచున్న ఆ శూలమును, రాఘవః=రాముడు, ఉత్ప 

తన్తమ్ పైకి లేచుచున్న, యుగాన్హాగ్నిమ్=ప్రళభయకాలాగ్నిని, వాసవఃదేవేంద్రుడు, 
జలౌ ఘైః ఇవాజలసముదాయములచేత వలి, శరౌఘేణాబాణసముదాయముచేత, 
వొరయామాసైవారించెను. 

తా.. రాముడు వచ్చి మీద పడుచున్న ఆ శూలమును “పెకి లేచుచున్న ఛీ న మ ప్రళయకాలాస్షిని దేవేంద్రుడు జలధారలచేత వలె, బాణసముదాయముచేత నివారించెను. 
=. 62 

మూ. నిర్రదాహ స తాన్ బాణాన్ రామకార్ముకనిఃస్పతాన్స్ 
రావణస్య మహాన్ శూలః పతజానివ పావకః. 63 
ప్ర అ. రావణస్య=రావణునియొక్క, సః=ఆ, మహాన్ =గొప్పుదైన, 

శూలః=శూలము, రామకార్ముకనిఃసృతాన్ =రాముని ధనస్సునుండి బయలుదేరిన, 
తాన్ బాణాన్=ఆ బాణములను, పావకః=అగ్ని, పతజ్ఞానివ=మిడతలను వలె, నిరదాహ=కాల్సివేసెను. 

తా. రావణుని ఆ మహాశూలము రాముని ధనస్సునుండి బయలుదేరిన 
ఆ బాణములను అగ్ని మిడతలను కాల్సివే సినట్లు కాల్చివేసెను. 63 
మూ. తాన్ దృష్టా భస్మపాద్భూతాన్ శూలసంస్పర్శచూర్హితాన్, 

పాయకొనన్తరిక్షప్టాన్ రాఘవః కోధమాహరత్. 64 
పే అ. రాఘవః=రాముడు, శూలసంస్పర్శచూర్హితాన్ =శూలముయొక్క స్పర్శచేత చూర్ణముగా చేయబడిన, అన్త రిక్షస్లాన్ =ఆకాశముమీద ఉన్న, భస్మసాద్భూ 

తాన్ =భస్మముగా అయిన, తాన్=ఆ, సాయకాన్ =బాణములను, దృష్టా ఎ్రౌ్చూచి, 'క్రోధమ్=(కోధమును, ఆహరత్=పొందెను. 

తొ. ఆకాశముమీద ఉండగానే శూలస్పర్శచేత చూర్ణితములై భస్మ మైపోయిన 
ఆ బాణములను చూచి. రాముడు కోపించెను. 64 

మూ. స తాం మూతలినానీతాం శక్తిం వాసవసంమతామ్, mr 
జగ్రాహ పరమగక్రుద్దో రాఘవో రఘునన్లనః . ౨. 65 
ట్ర. అ. రఘునస్తనఖారఘువంశమునకు ఆనందకరుడైన, సః=ఆ, 

రాఘవజారాముడు, పరమక్రుద్రః=చాల కోపించినవాడై, మాతలినా=మాతలిచేత, ఆనీతామ్=త్రీ సికొనిరాబడిన, వాసవసంమతామ్=ఇందునిచేత గౌరవింపబడిన, తాం 
శక్తిమ్=ఆ శక్తిని, జుగ్రాహ్మాగ హించెను. 
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తా. రఘువంశమునకు ఆనందకరుడైన రాముడు చాల కోపించి, 

మాతలి తీసికొనివచ్చిన, దేవేంద్రుని గౌరవమునకు పాత్రమైన ఆ శక్తిని 
గ్రహించెను. 65 

మూ. .పా తోరితా బలవతా శక్షిర్షణాకతస్వవా, 

నభః ప్రజ్యాలయామాస యుగొన్హోల్యేవ సప్రభా. 66 

ప్ర. అ. బలవతా=బలవంతుడైన రామునిచేత, తోలితా= =కదల్చ్పబడిన, 

ఘణ్ఞాకృతస్వనా=ఘంటలచేత చేయబడిన ధ్వని గల సా శక్రీ= శక్తి 

సప్రభా=కాంతితో కూడిన, యుగానో నో ల్కే వ=ప్రళభయకాలమునందలి ఉల్క వలి, 

నభః=ఆకాశమును, ప్రజ్యాలయామాస =ప్రజ్యలింపచే సెను. 

తా. బలవంతుడైన రాముడు పైకి ఎత్తిన ఆ శక్తి ఘంటల ధ్వని చేయుచు 
(పళయకాలమునందు పడుచున్న కాంతివంతమైన ఉల్కవలె ఆకాశమునందు 

మంటలు పుట్టించెను. 66 

మూ. సా క్రిప్తా రాక క్షసేన్హాస్య తస్మిన్ శూలే పపాత హి, 

భిన్న: శక్త్యా మహాన్ శూలో నిపపాత హతద్యుతిః. 67 

ప్ర. అ. సా=ఆ శక్తి, క్రిప్తా=విసరబడినదై, రాక్టసే సన్హ్రస్య=రావణునియొక్క, 

తస్మీన్=ఆ, శూలే=శూలముమీ ద నిపపాత హ=పడెను. మహాన్= =గొప్పదైన, శూలః= 

శూలము, శక్త్యా=శక్తి చేత, -భిన్నః=విరగగొట్టబడినదై, హతద్యుతిః=నశింపచేయబడిన 

కొంతి గలదై, నిపపాత=పడెను. 

తా. రాముడు విసరిన ఆ శక్తి ఆ రావణుని శూలముమీద. పడెను. 
ఆ మహాశూలము శక్తిచేత విరగగొట్టబడినదై, కాంతిహీనమై నేలమీద పడెను. 

మూ. నిర్చిభేద తతో బాజైర్ణయానస్య మహాజవాన్, 
రామ స్తీక్స్డై చర్మ హో వే గైర్బాణవద్భిరజిహ్మ గ. . 68 

ప్ర అ. తతః=అటు పిమ్మట, రామః=రాముడు, తీక్స్ణై౯తీక్ణములు, 
మహావేగైః= =గ్పు వేగము గలవి, బాణవద్భిఃధ్వని గలవి, అజిష గ్రజాతిన్నగా 

పోవునవి అయిన, బాథైః=బాణములచేత, మహాజవాన్ = =గ్ప్పు గము గల, 

అస్య=రావణునియొక్క, హయాన్= గుజ్దములను, నిర్చిభేద= =భేదించెను. 

తా. పిమ్మట రాముడు తీక్షములు, గొప్ప వేగము గలవి, తిన్నగా 
వెళ్లునవి అయిన బాణాలచేత రామణుని మహావేగముగల గుజ్జములను కొట్టెను. 

_ మూ. నిర్చిభేదోరసి తదా రావణం నిశితైః శరైః, 
రాఘవః పరమాయత్తో లలాశే పత్తిభిస్త్రిభి: 69 
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ప్ర అ. రాఘవఃరాముడు, తదా=అప్పుడు, నిశితైజావాడియైన, 

శరైః=బాణములచేత, రావణమ్=రావణుళి, ఉర సి=వక్షః స్టలముమీద, నిర్చిభేద=భే 

దించెను. పరమాయత్తః=మిక్కిలి ప్రయత్నము చేయుచున్నవాడై, త్రిభిణామూడు, 
పత్తిభిః=బాణములచేత, లలా కే=లలాటమునందు, కొట్టెను. 

తా. రాముడు అప్పుడు వాడియైన బాణాలచేత రావణుని వక్షస్థలమును 

భేదించెను. మూడు బాణాలచేత, ప్రయత్న పూర్వకముగా ఆతని లలాటముమీద 

కొట్టెను. 69 

మూ. స శరైర్భిన్నసర్వాజ్లో గాత్రప్రస్పృతశోణిత:, 

"సేన్హుః సమూహస్థః ఫుల్లాశోక ఇవాబభౌ. 70 

ప్ర అ శరైకాబాణములచేత, భిన్నసర్వాజ్ఞః=భేదింపబడిన సకల అవ 

యములు గల, గాత్రప్రసృతశోణితః= శరీరమునుండి (స్రవించుచున్న రక్తము 

గల, సజు, రాక సేనిః=రావణుడు, సమూహస్తః= వృక్షసమూహమునందున్న, 
ర 6 థా యి 

ఫుల్లాశోకః ఇవావికసించిన అశోకవృక్షము వలె, ఆబభౌ=ప్రకాశించిను. 

తా. బాణములచేత అవయవము లన్నీ భేదింపబడగా దేహమునుండి 

రక్తము కారుచున్న ఆ రావణుడు వృక్షముల మధ్య నున్న విక సించిన 

అశోకవృక్షమువలె ఉండెను. 70 

'మూ. స రామబాణైరతివిద్దగ్మాత్రో 
నిశాచరేన్హు: క్షతజార్తుగాత్రః, 
జగామ ఖేదం చ సమాజమధ్యే 

కోధం చ చక్రే సుభృశం తదానీమ్. 71 

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే ఆదికావ్యే 
యుద్ధకాబ్జే ద్వ్యధికశతతమ: సర్గః, 

జో ప్ర. అ. రామబాణైణారాముని బాణములచేత, అతివిద్ధగాత్రః=మిక్కిల్, 

కొట్టబడిన అవయవములు గల, క్షతజార్హుగాత్రగారక్షముచేత తడిసిన శరీరముగల, 

సఃణఅఆ, నిశాచరేన్దుః=రావణుడు, సమాజమధ్యే=రాక్షస ససమూహమందు, ఖేదమ్= 

శ్రమను, జగామాపొందెను. తదానీమ్-అప్పుడు, సుభ్భశమ్=మిక్కిలి, కోధం 
చాక్రోధమును కూడ, చ్యక్రే=చేసెను 
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తా. రాముని బాణములచేత ఎక్కువగా కొట్టబడి రక్తముతో తడిసిన 

శరీరము గల ఆ రావణుడు రాక్షససమూహము మధ్య ఎక్కువ అలసట చెంది 

చాల కోపించెను. 41 

“బాలానందిని * అను ఢశ్రీమదామాయతాం[ధవ్యాఖ్యానమునందు 

యుద్దకాండములో నూట రెండవ సర్గ సమాప్తము. 



అథ త్యధికశతతమః సరః 
Nh 

[రాముడు రావణుని అధి శ్రే పంచుట. యుద్దములో అల సీపోయిన 

రావణుని ఆతని సారథి యుద్ధరంగమునుండి దూరముగా తీనీకొనిపోవుట.] 

మూ. సతు తేన తదా క్రోధాత్ కాకుత్ స్టేనార్టితో భృశమ్, 

రావణః సమరశ్శాఘీ నుహా క్రోధముపోగనుత్. క్షే 

ప్ర. అ. తదా=అప్పుడు, తేన కాకుత్ స్టనాఆ రావణునిచేత, కోధాత్=కో. 

పమువలన, భృశమ్= మిక్కిలి, అర్రితః= పీడించబిడిన, సమరశ్లాఘీ=యుద్దమునందు 

_శ్చాఘించుకొను, సః రావణః=ల రావణుడు, మహా క్రోధమ్=గొప్ప క్రోధమును, 

ఉపాగమత్=పొందెను. 

తా. కోపించిన రామునిచేత ఆ విధముగా పీడించబడిన, రణమునందు 

శ్రాఘి చుకొను ఆ రావణుడు చాల కోపమును పొందెను. 1 

మూ. స దీప్తనయనో౭_మరాచ్చాపముద్యమ్య వీర్యవాన్, 
ల , 

అభ్యర్హయత్ సుసంక్రుద్దో రాఘవం సరమాహవెే, 2 

బాణధారాసహగ్రైస్తు స తోయద ఇవామ్స్బరాత్, 

రాఘవం రావణో బాణైస్తటాకమివ పూరయన్. తె 

ప్ర. అ. (ోబాణైకోకి బదులు “వీరి అని ప్రాచ్యపాఠము బాగున్నది). 
వీర్యవాన్ =పరాక్రమము గల, వీఈావీరుడైన, సః=అతడు, అమర్తాత్ =కోపమువలన, 
దీప్తనయనః= =ప్రజ్యలించుచున్న నేత్రములు గలవాడై, 'రాఘవమ్=రామునిగూర్చి, 

సుసంగక్రుద్ధణాచాల కోపించినవాడై, చాపమ్=ధనస్సును, ఉద్యమ్య=ఎత్తి, అమ్ము 

రాత్ =ఆకొశమునుండి, సజాప్రసిద్ధమైన, తోయదః ఇవ=మేఘము. వలె, తటాకమ్ 

ఇవ=చెరువును వలె, బాణధారాసహ్మ సైకాబాణధారల సహస్రముచేత, రాఘవమ్ = 

రాముళ్ల, పూరయన్ =నింపుచు, అభ్యర్రయత్ =పీడించెను. 

తా. పరాక్రమవంతుడు వీరుడూ అయిన ఆ రావణుడు కోపమువలన 

(పజ్యలించుచున్న నేత్రములు కలవాడై. ఆ మహాయుద్ధమునందు రాముని పై 

కోపించి, ఆకాశమునుండి మేఘము * చెరువును వలె వేలకొలది బాణధారలచేత 
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రాముణ్ణి నింపివేసి పీడించెను. 2, 3 

మూ. పూరితః శరజాలేన ధనుర్ముక్తేన సంయుగే, 

మహాగిరిరివాకమ్స $ః కాకుత్ స్తో న (పకమ్సతే. 4 

ప్ర. అ నంయుగే=యుద్ధమునందు, ధనుర్ము క్తేన-ధనస్సు నుండి విడువ 

బడిన, శరజాలేన=బాణసముదాయముచేత, పూరితః=నింపబడిన, కాకుత్ స్ట సః=రా 

ముడు, అకమృ్యః=కం పింప శక్యముకాని, మహాగిరిరివ==మహా పర్వతమువలి, న 

కమృతే=కం పించలేదు. 

తొ. యుద్ధములో ధనస్సునుండి విడువబడిన బాణసముదాయముచేత 

నింపబడిన రాముడు, కం పింపచేయ శక్యము కాని మహాపర్వతము వలె 

కంపింపలేదు. 4 

స శరైః శరజాలాని వారయన్ సమరే స్టతః 

గభస్తని సూర్యస్య ప్రతిజగ్రాహ వీర్యవాన్. ర్ 

ప్ర. = వీర్యవాన్=పర్మాక్రమవంతుడైన, సఃారాముడు, సమరే= 
యుద్ధమునందు, _ స్థితకానిలచినవాడై, శర౯బాణములచేత, శరజాలాని=బా 
ణఅసముదాయములను వారయన్ = నివారించుచు, సూర్యస్య=సూర్యునియొక్క, 

గభ స్తీ నివ= కిరణములను వలె, ప్రతిజగ్రాహ= స్వీకరించెను. 

తా. పరాక్రమశాలియైన రాముడు యుద్ధములో నిలచి, బాణస 

ముదాయములను బాణములచేత  నివారించుచు, "సూర్యకిరణములను వలె 

స్వీకరించెను. ర్ 

మూ. తతః శరసహసస్రాణి క్రిప్రహస్తో నిశాచరః, 

నిజఘూనోర సి క్రుద్లో రాఘవస్య మహాత్మనః, 6 

ప్ర. అ. తతణాఅటుపిమ్మట, క్షిప్రహస్తణాశీ ఘమైన హస్తము గల, 

నిశాచరః=రావణుడు, క్రుద్దణాకో పించినవాడై, మహాత్మ నః=మహాత్ము డైన, రాఘ 

వస్య=రామునియొక్క, _ ఉరసి=వక్ష స్థలమునందు, శరసహస్రాణిావేలకొలది 
బాణములను, నిజఘాన=కొ జబ్బను. 

తా. పిమ్మట హస్తలాఘవము గల రావణుడు కోపించి మహాత్ముడైన 

రాముని వక్షస్టలముమీద వేలకొలది బాణములను ప్రయోగించెను. 6 

మూ. స కోణితనమాదః సమరే లక్ష ్మ ణాగ్రజః 

దృష్టః ఫుల్ల ఇవారణ్యే సుమహాన్ కింశుకద్రుముః. 7 
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ప్ర. అ. సమరే= =యుద్దమునందు, శోణితసమాదిగ్రఃారక్తముచేత పూయ 

బడిన, లక్ష్మ ణా గ్రజ=రాముదు, అరణ్యే=అరణ్యమునందు, ఫుల్లఃావిక సించిన, 

సుమహాన్ =చాల పెద్దదైన, కింశుక కద్రుమః ఇవ= మోదుగచెట్టు వలె, దృష్ట౯చూ 

డబడను, 

తా. యుద్ధ్దమునందు రక్తముతో తడిసిన రాముడు అరణ్యములో 
పుష్పించిన పెద్దదైన ”కింశుకవృక్షమువలె కనబడెను. 7 

మూ. శరాభిఘాతసంరబ్దః పో౬భిజగ్రాహ సాయకొన్, 

కాకుత్ స్థ సః సుమహాతేజా యుగానాదిత్య తేజసః. 8 

od 

ప్ర. అ. శరాభిఘాతసంరబ్దః౭శరముల దెబ్బచేత తొందరపడుచున్నవాడై, 

సుమహాతేజాః= వాగ్”ప్పు తేజస్సు గలు సః కాకుత్స= ఆ రాముడు, యుగాన్హా 

దిత్యతేజసఃా యుగాంతమునం దున్న సూర్యునితో సమానమైన తేజస్సు గల, 

సాయకాన్ =బాణములను, అభిజగాహా(గ్రహించెను. 

తా. బాణముల దెబ్బ తినుటచే తొందరపడుచు గొప్పు తేజస్సు గల 

రాముడు ప్రభళయకాలాగ్నితో సమానమైన తేజస్సు గల బాణములను (గ్రహించెను. 

మూ. తతో౭న్యోన్యం సుసంరబ్లౌ తావుభౌ రామరావణౌ, " 

శరాన్లకారే సమరే నోపలక్షయతాం తదా. 9 

ప్ర అ. తతణాఅటు పిమ్మట, సుసంరబ్బా=బాగా తొందరపడు 

చున్న, తౌ=ఆ, ఉభౌ=ఇద్దరు, రామరావణౌ=రామరావణులు, తదా=అప్పుడు, 
శరాన్దకా రే=బాణములచేత “అంధకారముతో కూడిన, సమరే= =యుద్దమునందు, 
అన్యోన్యమ్=పరస్పరమును, నోపలక్షయతామ్=చూడలేదు. 

తా. చాల కోపావేశములో ఉన్న ఆ రామరావణు లిద్దరూ అప్పుడు 

ఆ యుద్దమునందు బాణములచేత ఎర్పడిన అంధకారములో ఒకరికొకరు 

కనబడలేడు. 9 

మూ. తతః క్రోధసమావిషో రామో దశరథాత్మజః, 

ఉవాచ రావణం వీరః ప్రహస్య పరుషం వచః 10 

ప్ర. అ. తతణాఅటుపిమ్మట, దశరథాత్మ జః=దశరథపుత్రుడు, వీరః=వీ 
రుడూ అయిన, రామఃజరాముడు, క్రోధసమావిష్టణాక్రోధముతో కూడినవాడై, 

ప్రహస్య=నవ్వి, రావణమ్=రావణుని గూర్చి, పరుషమ్=పరుషమైన, వచః=వచన 
మును,  ఉవాచాపలికను. 

తా. పిమ్మట దశరథ. కుమారుడు, వీరుడూ అయిన రాముడు, 
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కోధముతో నవ్వి రావణునితో ఇట్లు పరుషముగా పలికెను. 10 

మూ. మమ భార్యా జనస్తానాదజ్ఞానాద్రాక్షనాధమ, 
యా sa లు, 

హృతా తే వివశా యస్మాత్తస్మాత్త్వం నాసి వీర్యవాన్. ll 

ప్ర అ. రాక్షసాధమ=రాక్షసాధముడా ! వివశాావివశురాలైన, మమ 

భార్యా=నా భార్య, యస్మాల్= =ఏ  కారణమువలన, అజ్ఞానాత్ = అజ్ఞానమువలన, 

తే=నీకు,(నీచే), హృతా= హరింపబడినదో, తస్మాత్ =ఆ కారణమువలన, 'త్వమ్= =నీవు, 
వీర్యవాన్ =పర్మాకమవంతుడవు, నాసి=కావు. 

తా. ఓ రాక్షసాధమా! అసహాయురాలైన నా భార్యను నీవు నాకు 

తెలియకుండగా, జనస్తానమునుండి తీ సికొనివచ్చినావు. అందుచేత నీవు 
పరాక్రమవంతుడవు కావు. ll 

మూ. మయా విరహితాం దీనాం వర్తమానాం మహావనే, 
వైదేహీం ప్రసభం హృత్యా శూరో౬హమితి మన్యసే. 12 

ప్ర, అ. మయా=నాతో, విరహితామ్=శూన్యురాలు, దీనామ్= దీనురాలు, 
మహావనే=మహావనమునందు, వర్తమానామ్=ఉంటున్నదీ అయిన, వెదే హీమ్= సీతను, 

ప్రసభమాబలాత్కారముగా, హృత్యా=హరించి, అహమ్=నేను, శూరః=శూరుడను, 

ఇతి=అని, మన్య సే-తలచుచున్నావు. 

తా. నేను దగ్గర లేని సీత మహావనములో ఉంటూండగా ఆ దీనురాలిని 

హరించి “నేను మహాశూరుడను ” అని అనుకొనుచున్నావు. 12 

మూ. ప్రీషు శూర వినాథాసు పరదారాభిమర్శక, 

కృత్వా కాపురుషం కర్మ శూరో2౭2_హమితి మన్యసే. 13 

ప్ర. అ. వినాథాసుూరక్టకులు లేని, స్త్రీషూ్త్రీల విషయమున, 
శూర=శూరుడా |! పరదారాభిమర్శక= పరభార్యలను స్పృశించువాడా ! 

కాపురుషమ్=చెడ్డపురుషులు చేయు, _కర్మాపనిని, కృత్వా=చే సి, అహమ్= =నేను, 

శూరః= =శూరుడను, ఇతి=అని, మన్య సే=తలచుచున్నావు. 

తా. రక్షకులు లేని స్త్రీల విషయమున శూరుడా! పరభార్యాస్పర్శ 

చేయువాడా! నీవపురుషులు చేయు పని చేని “నేను శూరుడను” అని 

అనుకొనుచున్నావు, 13 

మూ. _ భిన్నమర్యాద నిర్హజ్ఞ చారిత్రేష్వనవస్థిత, 

దర్శాన్మ ఎత్యుముపాదాయ శూరోలి_ హమితి మన్యే. 14 

జక 

ప్ర. అ. భిన్నమర్యాద=చెడగొట్టబడిన కట్టుబాట్లు "కలవాడా! నిర్హజ్ఞ= సిగ్గు 
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లేనివాడా! చారిత్రేషు=మంచి చరిత్రలయందు, అనవస్థితా =నిలవనివాడా! దర్బాత్ = జః 

గర్వమువలన, మృత్యుమామృత్యువును, ఉపాదాయ= గ్రహించి, అహమ్=నేను, 

శూరః=శూరుడను, ఇతి=లని, మన్య సే=తలచుచున్నావు. 

తొ. కట్టుబాట్లు చెడగొట్టినవాడా! సిగ్గులేనివాడా! సచ్చరిత్రను 

అనుసరించనివాడా! “ గర్వముచేత ' మృత్యువును దగ్గరకు పిలచుకొన్న నీవు 
“నేను శూరుడను” అని అనుకొనుచున్నావు. 14 

మూ. శూరేణ ధనదభ్రాత్రా బలైః సముదితేన చ. 
శ్లాఘనీయం మహత్కర్మ యశస్యం చ కృతం త్వయా. 15 

./ ప్ర. అ. శూరేణ=శూరుడవు, ధనదభ్రాత్రా=కుబేరుని సోదరుడవు, 
బలైః= సైన్యములతో, సముదితేన చ=కూడినవాడవు అయిన, త్వయా౭నీచేత, 
శాఘనీయమ్=శా ఘించదగిన, యశస్యం చాయశస్కరము కూడ అయిన, 

మహత్ =గొప్పుదైన, కర్మ=పని, కృతమ్=చేయబడినది. 

తా. కుబేరుని సోదరుడవు, శూరుడవు, సైన్యములు ఉన్నవాడవు 

అయిన నీవు శ్చాఘింపదగిన, యశస్సును కలిగించే గొప్ప, పని చేసినావు! 15 

మూ. ఉత్త్పేకేనాభిపన్నస్య గర్లితప్యా హితస్య చ, 

కర్మణః ప్రాప్నహేదానీం తస్యాద్య సుమహత్సలమ్. 16 

ప్ర. అ. ఉత్సేకేనాగర్వముచేత, అభిపన్నస్య=చేయబడిన, _ గర్లితస్యడా 
నింద్యమైన, అహితస్య చాహితము కాని, తస్య కర్మణః=ఆ కర్మయొక్క, 

సుమహత్ =చాల గ్గప్పుదైన, ఫలమ్=ఫలమును, అద్య= =నేడు, ఇదానీమ్=ఇప్పుడు, 

ప్రాప్నుహి=పొందుము. 

తా. గర్వముచేత చేసిన, నింద్యమూ, అహితమూ అయిన ఆ కర్మకు 

చాల గొప్ప ఫలమును నేడు, ఇప్పుడే పొందుము. 16 

మూ. శూరో౭_హమితి , సల శనమవగచ్చసి దుర్మతే, 

నైవ లజ్ఞాస్తి తే సీతాం చౌరవద్వ గపకర్షతవ 17 

అలో 
ప్ర అ దుర్మతే=దుష్టబుద్ధి కలవాడా! ఆత్మానమ్నిన్నుగూర్చి, 

అహమ్=నేను, శూర=శూరుడను, ఇతి=అని, అవగచ్చ సిఅనుకొనుచున్నావు. 
చౌరవత్ =దొంగవలె, సీతామ్= సీతను, వ్యపకర్షతః=అపహరించిన, తే=నీకు, ఈ లజ్ఞా= 

సిగ్గు వెవ అస్తి=లేనే లేదు. 

తా. దుర్శతీ! “నేను శూరుడను” అని నిన్ను గూర్చి నీవు 
_అనుకొనుచున్నావు. దొంగ వలె సీతను అపహరించిన నీకు ఏమాత్రము సిగ్గే 
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లేదు. 17 

మూ. యది మత్సన్నిధౌ సీతా ధర్షితా స్యాత్త్వయా బలాత్, 

భ్రాతరం తు ఖరం పశ్యేస్తదా మత్సాయకైర్గతః. 18 

ప్ర. అ. సీతా= సీత, త్యయా=సీచేత, మత్సంనిధౌ=నా సంనిధిలో, 

బలాత్ =బలమువలన, ధర్షితా=అవమానించబడినది, స్యాద్యది=అయి ఉన్నట్లయితే, 

తదా= =అప్పుడు, మత్సాయకైః=నా బాణములచేత, హతః=చంపబడినవాడవై, 

భ్రాతరమ్=సోదరుడైన, ఖరమ్=ఖరుణ్ణి, పశ్యేః=చూచి ఉందువు. 

తా. నీవు నేను దగ్గర ఉండగా బలము చూపి సీతను అవమానించి 
ఉన్నచో అప్పుడు నా బాణములచేత చంపబడినవాడవై నీ సోదరుడైన ఖరుళ్లో 

చూచి ఉండెడివాడవు. 18 

మూ. దిషా సి మమ మన్హాత్నంశ్చక్షుర్విషయమాగతః, 
రు య 6 

అద్య త్వాం పాయకెస్తీ క్స్ణెర్షయామి యమసాదనమ్. 19 

ప్ర. అ. మన్దాత్మన్= =మందబుద్ధిగలవాడా! దిష్టా=దైవవశముచేత, 

మ=నాయొక్క, చక్షుర్విషయమ్= న్నే తవిషయమును, ఆగతః అసి=పొందినావు. 

అర్య-పడు త్వామ= నిన్ను, తీక్స్ణైణాతీక్స్ణము లైన, సాయ కైజబాణములచేత, 

యమసాదనమ్ =యమలోకమును, 'నయామీ=పొందించెదను. 

తా. ఓ! మందబుద్ధి గలవాడా! దైవవశముచే సీవు నాకంట పడినావు; 

ఇప్పుడు నిన్ను వాడియైన హెణాలచేత 'యమలోకమునకు పంపెదను. 19 

మూ. అద్య తే మచ్చరైశ్సిన్నం శిరో జ్యరితకుణ్ణలమ్, 

క్రవ్యాదా వ్యపకర్ణన్తు వికీర్ణం రణపాంసుషు. 20 

ప్రే. అ. అద్య= ఇప్పుడు, మచ్చ రానా బాణములచేత, ఛిన్నమ్= 

చేదించబడిన, రణపాంసుషు=యుద్రపరాగములయందు, వికీర్ణమ్= =పడ వేయబడిన, 

జ్వలితకుణ్ణలమ్ ప్రకాశించుచున్న కుండలములు గల, తే రానీ శిరస్సును, 

(కవ్యాదాః=మాంసమును తిను మృగములు, వ్యపకర్ణన్తు=లాగుగాక. 

| తా. ఇప్పుడు నేను బాణములచేత ఛేదించగా యుద్ధభూమి పరాగములలో 

పడి ఉన్న నీ ప్రకాశించుచున్న కుండలములు గల శిరస్పును మాంసము తిను 

మృగములు లాగుగాక. . ౨౦ 

మూ, నిపత్యోర సి గృధ్రాే్తే క్రీతౌ క్రిప్తస్య రావణ, 

పీబన్సు రుధిరం తర్తాద్బాణశల్యాన్తరోత్రితమ్. 21 

కు. 
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ప్ర అ. రావణ=రావణుడా! క్రితొ= నేలమీద, క్రిప్తస్య=పడ వేయ 

డిన, తే=నీయొక్క, ఉర సి=వక్షః స్టలముమీద, నిపత్య=వాలి, గృధ్రాకా(గద్దలు, 

బాణశల్యాన్నరోత్టితమ్=బాణముల ములుకుల మధ్య నుండి పైకీ వచ్చుచున్న 

రుధిరమ్=రక్తమును, పిబన్తు=త్రాగుగాక. 

తా. రావణా! నేలమీద పడగొట్టబడిన నీ వక్షస్థలముమీద వాలి గ్రద్దలు 

బాణాల ములుకుల సందులనుండి కారిన రక్తమును ఆసక్తిలో (త్రాగుగాక,.21] 

మూ. అద్య మద్బాణభిన్నస్య గతాసోః పతితస్య తే, 

కర్షన్త న్హాణి పతగా గరుత్మన్త ఇవోరగాన్. 22 

ప్ర అ. అద్య=నేడు, మద్భాణభిన్నస్య=నా బాణములచేత (బద్దలు 

కొట్టబడిన, గతాసోః=పోయిన ప్రాణములు గల, పతితస్య=పడిన, తే=నీయొక్క, 

అన్హాణి పేగులను, పతగాఃాపక్టులు, గరుత్మన్త్నః=గరుడపక్సులు, ఉరగానివాసర్బ 
ల ఆది ట్ 

ములను వలి, కర్షన్తు=లాగుగాక. 

తా. నేడు నా బాణములచేత (బద్దలు కొట్టబడి, ప్రాణములు పోయి 

(క్రీంద పడి ఉన్న నీ (పేగులను పక్షులు, గరుడపక్టులు సర్పములను లాగినట్లు 
లాగుగాక. 22 

మూ. ఇత్యేవం స వదన్వీరో రామః శత్రునిబర్గణః, 

రాక్ష సేనాం సమీపస్టం శరవ రైరవాకిరత్ . 23 

ప్ర. అ. వీరణావీరుడు, శత్రునిబర్గణః=శతుసంహారకుడూ అయిన, రామః= 
రాముడు, ఇత్యేవమ్=ఇట్లు, వదన్=ఫలుకుచు, సమీపస్టమ్=సమీపమునందున్న, 
రాక్ష సీన్షామ్=రావణుల్ణి, శరవర్తెణాబాణవర్షములచేత, అవౌకిరత్ =చల్లిను. 

తా, వీరుడు, శత్రుసంహారకుడూ అయిన రాముడు ఇట్లు పలుకుచు 
సమీపమునందున్న రావణునిపై _బాణవర్షములు కురిపించెను. 23 
మూ. బభూవ ద్విగుణం వీర్యం బలం హర్షశ్చ సంయుగే, 

రామన్యాస్త్రబలం చైవ శత్రోర్ని ధనకాజ్క్రి ణః. 24 

ప్ర అ. సంయుగే=యుద్ధమునందు, శత్రోణాశతువుయొక్క, నిధనకాజ్ క్షీణణామరణమును కోరుచున్న, రామస్య=రామునియొక్క, వీర్యమ్=పరాక్రమము, 
బలమ్=బలము, హర్షశ్చ=ఉత్సాహము, అస్త్రబలం చైనాల స్త్రబలము, ద్విగుణమ= 
రెండు రెట్లుగా, బభూవాఆయను. 

తా. యుద్ధములో శత్రువును చంపవలె నని నిశ్చయించుకొన్న రాముని 
పరాక్రమము, బలము, ఉత్సాహము, అస్త్రబలమూ కూడ రెండు రెట్లు అయ్యెను. 
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మూ. పాదుర్పభూవుర స్ర్రాణి సర్వాణి ఎదితాత్ననః, 

ప్రహర్షాచ్చ మహాతేజా; నీఘహస్తతరో౭_ భవత్. 25 

ప్ర అ. వదితాత్మనజాప్ర సెద్ధమైన బుద్ది గల ఆ రామునకు, సర్యాణే=సమ 

స్తమైన, అ స్తాణి= అస్త ప్రుములు, ప్రాదుర్చభూవుః= స్ఫురించినవి. మహాతేజాః= =గి”ప్పు 

తేజస్సు గల రాముడు, ప్రహర్హాత్ = =సంతోషమువలన, శీ ఘహస్తతరణఅధికముగా 

శీఘ్ర మైన హస్తము కలవాడు, "అభూత్= ఆయెను. 

తా. ప్రసిద్దమైన బుద్ది గల ఆ రామునకు అన్ని అ స్రుములు స్ఫురించెను. 

మహాతేజఃశాలియైన అతని  హస్తలాఘవము ఉత్సాహముచేత చాల అధిక 
మయ్యెను. 25 

మూ. శుభాన్యేతాని చిహ్నాని విజ్ఞాయాత్మగతాని సః, 

భూయ ఏవార్రయద్రామో రావణం రాక్షపాన్తకృత్.. 26 

ప్ర. అ. రాక్షసాన్తకృత్ =రాక్షససంహారకుడైన, సః రామః ఆ రాముడు, 

ఆత్మగతాని= =తనలో ఉన్న, శుభాని=శుభకరములైన, ఏతాని=ఈ, చిహ్నాని=చిహ్న 

ములను,. విజ్ఞాయ= తెలుసుకొని, రావణమ్=రావణుల్లో, భూయః  ఏవ=ఇంకనూ, 

ఆర్హయత్ = ఫీ డొంచెను. 

తా. రాక్షససంహారకుడైన ఆ రాముడు తనలో కనబడుచున్న ఈ 

శుభచిహ్నములను గుర్తించి రావణుణ్ణి ఇంకా అధికముగా కీడించెను. 26 

మూ. హరీణాం చాశ్శనికరైః శరవర్హాచ్చ రాఘవాత్, 

హన్యమానో దశగ్రీవో విఘూర్లహృదయో౭_ భవత్. లా 

ప్ర. అ. హరీణామ్=వానరులయొక్క, _అశ్మనికరైజారాళ్ల సముదాయ 

ములచేతను, రాఘవాత్ =రామునినుండి, శరవర్దాచ్చాబాణముల వర్షమువలనను, 

హన్యమానః= క్ట్టబడుచున్న, దశ్మగీవః=రావణుడు, “ విఘూర్తహృదయఃతీరిగిపోయిన 

హృదయము కలవాడు, అభవత్ =ఆయెను. 

తా. వానరుల రాళ్లచేతను. రాముని బాణవర్షముచెతనూ కొట్టబడిన 

రావణుని హృదయము తిరిగిపోయినట్లు అయ్యెను. _ 27 

మూ. యదా చ శస్త్రం నారేభే న చకర్త శరాసవమ్, 

నాస్య ప్రత్యకరోద్వీర్యం విక్షబేనాన్తరాత్మనా. 28 

ప్ర అ. యదా= =ఎప్పుడు, శస్త్రమూ శస్త్రమును, నారేబే=ఆరంభిం 

చలేదో, _శరాసనమ్=ధనస్సును, న చకర్ష= =లాగలేదో, విక్షబేన=వ్యాకుల మైన, 

అన్లరాత్మ నా=అంతరాత్మతో, అస్య=రామునియొక్క, వీర్యమ్=పరా క్రమమును, న 
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ప్రత్యకరోత్ =ఎదిరించలేదో. 

తా. ఆ సమయమునందు అతడు శస్త్రప్రయోగము ప్రారంభించలేదు. | 

ధనస్సును లాగలేదు. ఆ రాముని _పరాక్రమమునకు ప్రతిక్రియ చేయలేదు. 
ఆతని అంతరాత్మ వ్యాకులమై ఉండెను. 28 

మూ. క్షిప్తాశ్సాశు శరాస్తేన శస్త్రాణి వివిధాని చ, 
a ( 

న రణొార్ధాయ వర్తన్తే మృత్యుకాలో౬భ్యవర్తత. 20. 

(ప్ర. అ. తేన=వానిచేత, ఆశు=గీఫఘ్రముగా, క్రీపాణావిసరబడిన, శరాః=బా 

ణములు, వివిధాని=అనేకవిధములైన, శస్త్రాణి చాఆయుధములు, రణార్ధాయాయు 

ద్ధప్రయోజనముకొరకు, న వర్తన్తేప్రవర్తించలేదు. మృత్యుకాలః=మృత్యుకాలము, 

అభ్యవర్తత=సమీపించెను. 

తా. ఆతనికి మృత్యుకాలము ఆసన్నమగుటచే ఆతడు శీఘ్రముగా 

ఉపయోగించిన బాణములు, ఆనేకవిధములైన ఆయుధములు యుద్ధ్దకార్యమును 

సాధింపజాలకపోయినవి. 29 

మూ. సూతస్తు రథనేతాస్య తదవస్థం నిరీక్ష్య తమ్, 
శనైర్యుద్దాదసంభ్రాన్నో రథం తస్యాపవాహయత్. 3౦ 

ప్ర. అ. అస్య=రావణునియొక్క, రథనేతారథమును నడిపించు, 
. సూతస్తు=సారథియైతే, తదవస్థమ్=ఆ అవస్థ గల, తమ్=ఆతనిని, నిరీక్ష్య" 

చూచి, ఆసంభ్రాన్తః=కంగారు. పడనివాడైై శనైణామెల్లగా, తస్య=వానియొక్క, 

రథమ్ =రథమును, యుద్దాత్ =యుద్దమునుండి, అపవాహయత్ =తొలగించెను. 

తా. రావణుని రథమును నడుపుచున్న సారథి, అతడు అట్టి పరిస్థితిలో 
ఉండుట చూచి, కంగారుపడక ఆతని రథమును మెల్లగా యుద్రభూమినుండి 

దూరముగా తీసికొనిపోయెను. 3౦ 

మూ. రథం చ తప్వాథ జవేన సారథి 

ర్నివార్య భీమం జలదస్వనం తదా, 

జగామ భీత్యా సమరాన్మ హీపతిం 

నిరస్తవీర్యం పతితం సమీక్ష్యం 31 

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే ఆదికావ్యే 
యుద్దకాణ్చే త్ర్యధికశతతమః సర్గః 

=. ప్ర, అ. అథాఅటుపిమ్మట, సారథిఃసారథి, మహీపతిమ్=రాజును, నిరస్త 
వీర్యమ్ =పోయిన పరాక్రమము కలవానినిగాను, పతితమ్=ఓడిపోయినవానినిగాను, 



యుద్ధకాండము 
557 

సమీక్ష్యైచూచి, తదా=అప్పుడు; తస్య=వానియొక్క, జలదస్వనమ్= మేఘమువంటి 

ధ్వని గల, భ్రీమమ్=భయంకర మైన, రథమ్=రథమును, జవేన=వేగముచేత, నివార్య= 

మరలించి, భీత్యా=భయముచేత, సమరాత్ =యుద్దమునుండి, జగామ=వెళ్ళెను. 

తా. అప్పుడు సారథి తన ప్రభువు పరాక్రమము ఉడిగి ఓడిపోయి. 

నట్లు చూచి, భయపడి, భయంకరము, మేఘధ్వని వంటి ధ్వని కలదీ అయిన 

రథమును వెంటనే మరర్సి యుద్దభూమి విడచి వెళ్ళిపోయెను. 31 

“బాలానందిని* అను శ్రీముదామాయణాం ధ్రవ్యాఖ్యానమునందు 

యుద్దకాండలో నూటమూడవసర్ల నమాప్తము. 



అధ చతురధికశతతమః సరః 
Ua 

[రావణుడు నారథిని నిందించుట, సారథి రావణునకు తగు కారణము 

చెప్పీ నచ్చచెప్పి రథమును మరల _యుద్దభూమికి తీనికొనివెళ్తుట./ 

మూ. సతు మోహాత్సుసంక్రుద్దః కృతాన్తబలచోదితః, 

క్రోధసంరక్తవయపే రావణః సూతమబ్రవీత్. 1 

ప్ర. అ. మోహాత్ = అజ్ఞానమువలన, సుసంక్రుద్ధః=మిక్కిలి కోపించిన, 

కృతాన్రబలచోదితః=దై =దెవబలముచేత చురేపించబడిన, సః రావణః=™ రావణుడు, 

కోధసంరక్తనయనః= =కోపముచేత ఎజ్జనైన నేత్రములు కలవాడై, సూతమ్=సారథిని 
గూర్చి, అబవీత్ = =పలికెను. 

తా, దైవబలముచేత (పరే పింపబడిన ఆ రావణుడు అజ్ఞానమువలన 

కోపించి, కోపముచెత ఎజ్జనైన నేత్రములతో సారథితో ఇట్లు పలికెను. 1 

మూ. _హీనవీర్యమివాశక్తం పౌరుషేణ వివర్షితమ్, 
భీరుం లఘుమివాసత్త $౦ విహీనమివ తేజసా, 2 
విముక్తమివ మాయాభిరస్త్తరివ బహిష్క తము, 

మామవజ్ఞాయ దుర్చుద్దే స్వయా బుద్దా విచేష్టసే. 3 

ప్ర. అ. దుర్భుద్దే= వాళీ! చెడ్డబుద్ధిగలవాడా! అశక్తమ్= అసమర్హు డైన) పౌరు .' 

షేణబృ=పొరుషముతో, వినర్ణితమ్= =శూన్యూడైన, హీనవీర్యమివ= వీర్యము "తేనివానిని 

వలె, భీరుమ్=పిరికివాడైన, "అసత త్హృమ్-బలములేని, లఘుమివ=తేలిక అయిన వానిని 

వలె, తేజసా= =తేజస్సుతో, విహీనమివ= విహీనుళ్లి వలె, మాయాభిః=మాయలచేత, 

విముక్తమివ= విడవబడివవానిని వలె, అస్త్తైః=అ స్ర్రములచేత, బహిష్కు తమ్ 

ఇవ=బ హిష్కరింపబడివవానిని వలె, మామ్=నన్ను, అవజ్ఞాయ= =అవమానముచే సి, 

స్వయా= =నీసంబంధ మైన, బుద్ద్యా=బుద్ధిచేత, విచేష్టయే=పనిచేయుచున్నావు! 

తా. ఓ! చెడ్డబుద్ది కలవాడా! అసమర్హుడైన, పౌరుషము లేని 

పరాక్రమ హీనుణ్ణి వలె, 'భయస్వభావము గల, బలము లేని సామాస్యవ్యక్తిని 
వలె, తేజస్సు లేనివానిని వలె, మాయాశక్తు లన్నీ కోల్పోయినవానిని వలె, 

అస్త్రములచేత విడువబడిన వానిని వలె నన్ను అవమానముచేసి నీ ఆలోచన 
ప్రకారము (ప్రవర్తించుచున్నా వేమి? 2, 3 
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మూ. _ కిమర్థం మామవజ్ఞాయ మచ్చన్హమనవేక్ష వచ 

త్వయా శత్రుసమక్షం మే రథో౭_ యమపవా హితః, 4 

ప్ర. అ. శత్రుసమక్షమ్=శత్రువుల ఎదుట, మామ్=నన్ను, అవజ్ఞాయ=అవ 

మానముచేసి, మచ్చన్లమ్=నా అభిలాషను, అనవేక్ష్య చ=చూడక, అయమ్=ఈ, మే 

రథః=నా రథము, కిమర్థమ్=ఎందుకు, అపవా హీతః=దూరముగా తొలగించబడినది? 

తా. శత్రువుల సమక్షమునందు నాకు అవమానము కలుగునట్లుగా, నా 

_ అభిప్రాయమును తెలిసికొనకుండా నీవు నా రథమును ఎందుకు దూరముగా 

తీసికొనివచ్చినావు. 4 

మూ. త్యయాద్య హి మమానార్య చిరకాలసమార్దితమ్, 

యశో వీర్యం చ తేజశ్చ ప్రత్యయశ్చ వినాశితః. ర్ 

ప్ర అ. అనార్య =చెడ్డవాడా! అద్య=ఈనాడు, త్వయా=నీచేత, మమ= 

నాయొక్క, చిరకాలసమార్చితమ్=చిరకాలమునుండ సంపాదింపబడిన, యశః=కీర్తి, 

వీర్యమ్=పరాక్రమము, తేజశ్చ=లేజస్సు, (ప్రత్యయశ్చ=విశ్వాసము, వినాశితః=నశిం 

పచేయబడినది. 

తా. అనార్యుడా! నీ వీనాడు నేను చిరకాలమునుండి సంపాదించిన 

కీర్తిని, పరాక్రమమును, తేజస్సును, నమ్మకమును (మహాశూరుడ నని నాపై 

. ఇతరుల కున్న నమ్మకమును) నశింపచేసినావు. ర్ 

మూ. శత్రోః ప్రఖ్యాతవిర్యస్య రళ్టునియస్య వికమైః, 

పశ్యతో యుదలుబో౭_హం కృతః కాపురుషస్త వయా. 6 
స ఇ 

ప్ర. అ. ప్రఖ్యాతవీర్యస్య=ప్ర సిద్దమైన పరాక్రమము కలవాడు, విక్రమైకాప 

రాక్రమములచేత, రష్టనీయస్య=సంతోష పెట్టదగినవాడు అయిన, శత్రోః=శత్రువు, 

పశ్యతః=చూచుచుండగా, తృ్యయా=నీచెత, యుద్రలుబ్రః=యుద్దమునందు ఆసక్తి 

గల, అహమ్=నేను, కాపురుషః=నీచపురుషుడుగా, కృతః=చేయబడితిని. 

తా. ప్రసిద్దమైన పరాక్రమము గలవాడు, పరాక్రమములచేత సంతో 

షపెట్టదగినవాడూ అయిన శత్రువు చూచుచుండగా నీవు యుద్దమునందు 

అత్యాసక్తి గల నన్ను నీచపురుషుణ్ణిగా చేసివేసినావు! 6 

మూ. యస్త్యం రథమిదం మోహాన్న చేద్వహసి దుర్మతే, 

సత్యో౭యం ప్రతితర్కో మే పరేణ త్వముపస్కృతః. 7? 

ప్ర. అ. దుర్మతే=ఓ! దుర్చుద్ధి కలవాడా! యః త్వమ్=ఏ నీవు, ఇదం 

రథమ్=ఈ రథమును, మోహాత్ =అజ్ఞానమువలన, న వహసీ చేత్=లోలికొనిపో 
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వనిచో, అయమ్=ఈ, ప్రతితర్కః=నా ఊహ, సత్యజసత్యమైనది, త్యమ్=నీవు, 
ప రేణ=శత్రువుచేత, ఉపస్క్టృతః=లం చమిచ్చి సత్కరింపబడితివి. 

తా. ఓ! దుర్మతీ! 

తీసికొనిరాకున్నచో నీకు శ 
సత్యము. 

నీవు ఈ రథమును తెలివితక్కువతనమున ఇట్లు 
త్రువు లంచ మిచ్చి యుండును అను నా ఊహ 

7 
మూ నహి తద్విద్యతే కర్మ సుహృదో హితకొజ్ కి ణః, 

రిపూణాం సదృశం ల్వేతద్యత్త వయైతదనుష్టితమ్. = రి 
శ 

ప్రై అ. త్వయా౭నీచేత, యత్=ఏ, ఏతత్=ఇది, అనుష్మితమ్=చేయ 
బడినదో, ఏతత్ =ఇది, రిపూణామ్=శ 
హితకాజ్ కీణణ౯హితమును కోరు, సుహృదఃమిత్రునియొక్క, కర్మ=కర్మగా, న యె 

| 

తౌ. నీవు చేసిన ఈ పని శత్రువులు చేయ దగినదే కాని హితమును 
కోరు మిత్రుడు చేయదగినది కాదు. 8 
మూ. నివర్తయ రథం శీఘ్రం యావన్నాపైతి మే రిపు = 

యది వాధ్యుషితో2_సి త్వం స్మర్యతే యది మే గుణః. 9 
ప్ర. అ. త్యమ్=నీవు, అధ్యు షితః=చాలకాలము నాతో కలిసి ఉన్నవాడవు,; 

అసి యది=అయినట్టయితే, మే=నాయొక., గుణణగుణము, యది స్మర్యతే=స్మ 
రింపబడినట్లయితే, మే రెపుానాశృత్రువు, యావత్ =ఎంతలో, నాపైతి=దూరముగా 
వెళ్లడో అంతలో, శీ ఘమ్ =శీ ఘముగా, రథమ్=రథమును, నివరయామరల్పుముఎ. 

తా. నీవు నాదగ్గర చాల కాలము నివసించిన విషయము జ్ఞాపక 
మున్నచో నేను నీకు చేసిన ఉపకారాదులు జ్ఞాపకమున్నచో నా శత్రువు 
దూరముగా వెళ్లిపోక మునుపే రథమును క్రీ ఘముగా మరల్ఫ్సుము. 9 
మూ. ఏవం పరుషముక్తస్తు హితబుద్ధిరబుద్దినాా 

అబవీద్రావణం సూతో హితం సానునయం వచః. 10 

ప. అ. అబుద్ధినాబుద్ధివిహీనుడైన రావణునిచేత,  ఏవమ్=ఇట్టు, 
పరుషమ్పరుషముగా, ఉక్తఃాపలకబడిన, హతబుద్దిః=హితబుద్ధి గల, సూతా నొరథి, రావణమ్=రావణుళ్లి గూర్చి, సానునయమ్=అనునయేముతో కూడిన, 
వచః=వచనమును, అబవీత్ =పలికెను. 

తా. బుద్ధివిహీనుడైన రావణుడు పలికిన ఆ పరుషవాక్యములు విని, 
హితబుదియెన ఆ ద్దియై సారథి ఆతనిని బ్రతిమాలుకొనుచు ఇట్లు పలికెను. 10 

త్రువులకు, సదృశమ్=తగినది, తత్=అది, 
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మూ. న భీతో౭_స్మి న మూఢో౬ స్మి నోపజప్తో౬ స్మి శత్రుభిః 

న ప్రమత్తో న నికష్నేహో విస్మృతా నచ సత్కియా. 1 

ప్ర. అ. భీతణభయపడినవాడను, నాస్మి=కాను, మూఢఃాతెలివితక్కువ 

వాడను, న అస్మీ=కాను, శత్రుభిఃశత్రువులచేత, ఉపజప్తః=లంచము మొదలైన 

వాటిచేత వశము చేసికొనబడినవాడను, న అస్మి=కొను, 'ప్రమత్తఃపారబడిన 

వాడను, నెకాను, నిఃస్నేహః= స్నహము లేనివాడను, న=కాను, సత్కియా 

=సత్కారము కూడ, న విస్మ ఎతా=మరవబడలేదు. 

తా. నేను భయపడలేదు; నా ఆలోచనలు చెడలేదు. శత్రువులచే 

లంచము మొదలైనవి ఇచ్చి వశముచేసికొనబడలేదు. పొరబడలేదు. స్నేహవిహీను 

డను కాలేదు. నీవు చేసిన సత్కారము మరువలేదు. 1 

మూ. మయా తు హితకామేన యశశ్చ పరిరక్షతా, 

స్నేహప్రసన్నమనసా హితమిత్వ ప్రియం కృతమ్. 12 

ప్ర. అ. హితకామేనానీ హితమును కోరుచున్న, యశశ్చ=కీర్తిని, 

పరిరక్షతా=రక్రించు చున్న, స్నేహప్రసన్నమనసా= స్నేహముచేత (ప్రసన్నమైన మనస్సు 

గల,మయా=నాచేత, హితమ్ ఇతి=హిత మనే కారణముచే, అ పీయమ్=నీకు . 

ఇష్టము కాని పని, కృతమ్= చేయబడినది. 

తా. నీ మంచిని కోరిన, నీ కీర్తిని రక్రించుచున్న, స్నేహముచెత 

ప్రసన్నమైన మనస్సు గల నేను నీకు [ప్రియము కాకున్నను ఈ పని నీకు 

హితము ((శేయస్కరము) అను కారణముచేత చేసితిని. 12 

మూ. నాస్మిన్నరే మహారాజ త్వం మాం (పియహితే రతమ్, 

కగ్సిల్లఘురివానార్యో దోషతో గన్తుమర్హసి. 13 

ప్ర. అ. మహారాజ=మహారాజా ! (పియహితే=నీ (పియమునందు హితము 

నందు, రతమ్=ఆసక్తుడనైన, మామ్=నన్ను, అస్మిన్ =ఈ, అర్టే=విషయమునందు, 

తృ్యమ్=నీవు, కచ్చిత్ =ఎవ్వడో, లఘుః=తేలికబుద్ది గల, అనార్యః ఇవెచెడ్డవాడు 

వలె, దోషతః=దోషమువలన, గన్తుమ్=తెలి సికొనుటకు, న అర్హసాతగవు, 

తా. మహారాజూ! నీ (పియ హితములను కోరు నన్ను ఈ విషయమునందు 

నీవు ఎవడో లఘుబుద్ది గల అనార్యుడు వలె దోషము చేసినట్లు భావించకుము. 

మూ. (శూయతాం ప్రతిదాస్యామి యన్నిమిత్తం 'మయా రథః, 

నదీవేగ ఇవాభోగే సంయుగే వినివర్తితః. 14 

ప్ర అ ఆభో గే=ఉన్నతపదేశమునందు, నదీవేగః ఇవ=నదీవేగము 
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వల సంయుగేడయుద్ధమునందు, రథః=రథము, యన్నిమిత్తమ్=ఎందు నిమి. త్రము,  వినివర్తితణామరల్పబడినదో, ప్రతిదాస్యామి= పత్యుత్తర మిచ్చెదను, 
(శూయతామ్=వినబడుగాక, 

తా. ఉన్నత (పదేశమునందు నదిని వలె యుద్దరంగమునుండి నేను 
రథమును ఏ కారణమువలన మరర్సితినో చెప్పెదను వినుము. 14 

మూ. ' (శమం తవావగచ్చామి మహతా రణకర్మణా, 

నహితే వర్యపౌముఖ్యం ప్రకర్షం వోపధారయే. 15 
ప్ర. అ. మహతా=గొప్పుదైన, రణకర్మణా=యుద్ధ కర్మ చేత, తవ=నీయొక్క, 

శ్రమమ్= శ్రమను, అవగచ్చ్భామిచతెలి సికొనుచున్నాను. లే=నీయొక్క, వీర్యసౌము 
ఖ్యమ్=వీర్యము విషయమున సుముఖత్వమును గాని, ప్రకరం వా౭ఆధిక్యమును 
గాని, నోపధారయే=నిర్ణయించుటలేదు. 

తా. ఎక్కువగా యుద్ధము చేసి ఉండుటచే నీవు శమ చెందినట్లు 
తెలిసికొన్నాను. _ పరాక్రమము చూపు విషయమున సుముఖత్యముగాని, 
శతువుకంటి ఆధిక్యము గాని నీలో నాకు కనబడలేదు. 15 

మూ. _ రథోద్వహనభిన్నాశ్చ భగ్నా మే రథవాజినః, 
దీనా ఘర్మపరిశ్రాన్హా గావో వర్షహతా ఇవ. 16 

ప్ర. అ. మే=నాయొక్క, రథవౌాజిన=రథముయొక్క _ గుజ్జములు, రథోద్వహనభిన్నాః=రథమును లాగుటచేత అలసినవై, భగ్నా౭ాభగ్నము లైపోయినవి. వర్షహతాః=ావర్షముచేత కొట్టబడిన, గావః ఇవ=గోవులు వలె, ఘర్మపరిశ్రాన్నాః=వేడిచేత 
అలసినవై, దినాః=దీనములై ఉండెను. 

తా. నా రథము గుట్టములు రథమును లాగుటచేత అలసి కదలలేకుండ 
అయినవి. వర్షముచేత కొట్టబడిన గోవులు వలె, వేడిచేత అలసినవై దినములుగా 
ఉన్నవి, 

16 

మూ. నిమిత్తాని చ భూయిష్టం యాని ప్రాదుర్భవన్తి నః, 
తేషు త్వేష్వభిప న్నేషు లక్షయామ్య ప్రదక్షిణమ్. పే 
ప అ. నణామనకు, యాని=ఏ, నిమిత్తాని=శకునములు, భూయి స్థమ్-అధికముగా, ప్రాదుర్భవన్తి=పుట్టుచున్నవో, అభిపన్నేషు=పరీక్షింపబడిన, తేషు 

షు=వాటి అన్నింటి యందు, ఆప్రదక్షిణము=అననుకూలత్వమును, లక్షయామి= 
చూచుచున్నాను. 

తా. మనకు కనబడుచున్న నిమిత్తములు (శకునములు) చాలవరకు 
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పరీక్షించగా మనకు ప్రతికూలముగానే ఉన్నట్లు నాకు కనబడినవి. 17 

మూ. దేశకాలౌ చ విజ్హైయౌ లక్షణానీజ్లీతాని చ, 

దైన్యం హర్షశ్చ ఖేదశ్చ రథినశ్చ మహాబల. 18 
ర ల 

ప్ర. అ. మహాబల=గొప్ప బలము గలవాడా! దేశకాలౌ చ=దేశకాలములు, 

విజ్జేయౌ= =తెలియదగనవి. లక్షణాని=లక్షణములు, ఇజ్లీతాని చభావమును సూచించు 
ముఖవికారాదులు, రథినః= =రథికునియొక్క, దైన్యమ్=దైన్యము, హర్షశ్చ= సంతోషము, 

వేదశ్చ= =అలసట తెలిసికొనదగినవి. 

తా. మహాబలవంతుడా! సారథిగా ఉన్నవాడు దేశకాలాలను, రథికుని 

లక్షణాలను, ముఖవికారములను, _ దైన్యమును, ఉత్సాహమును, అలసటను 

చూచుచుండవలెను. 18 

మూ. స్టలనిమ్నాని భూమేశ్చ సమాని విషమాణి చ, 

యుద్దకాలశ్చ విజ్ఞేయః పరస్యాన్తరదర్శనమ్. 19 

ప్ర అ, భూ మేః=భూమియొక్క, స్రలనిమ్నూని= =ఎత్తు పల్లములు, సమాని=స 

మ(ప్రదేశములు, విషమాణి చ=గతుకులు, యుద్దకాలశ్చ=యుద్దమునకు సమయము, 
విబ్దేయః=తెలియదగినది. _ పరస్య=శత్రువుయొక్క, అన్తరదర్శనమ్=అవకాశముల 
దర్శనము కూడ చేయదగినది. 

తా. సారథి నేలమీద ఎత్తు పల్లములు, సమ ప్రదేశములు, సమముగా 

లేని ప్రదేశములు, యుద్దసమయము "వీటి నన్నింటిని తెలిసీకొనవలెను. శత్రువులో 
ఉన్న లోపములను కూడ గుర్తించుచుండవలెను. 19 

మూ. ఉపయానాపయానే చ స్థానం ప్రత్యపసర్పణమ్, 

సర్వమేతద్రథ స్టేన జే దేయం రథకుటుమ్సినా. 20 

ప్ర అ. రథే స్టేన= =రథమునందున్న, రథకుటుమ్బినా=రథసంరక్షకు డైన 

సారథిచేత, ఉపయానాపయానే చ= దగ్గరకు వెళ్లుట దూరము" వెళ్లుట, స్తానమ్= 

నిలచుట, ప్రత్యపసర్పణమ్ = =దూరముగాో తొలగుట, ఏతత్ =ఇది, సర్వమ్" “అంతా, 

జ్లేయమ్= తెరియదగినది. 

తా. రథమునందున్న రథసంరక్షకుడైన సారథి దగ్గరగా వెళ్ళుట, 
దూరముగా వెళ్ళుట, నిలుచుట, దూరముగా తొలగుట - ఇవన్నీ తెలియవలెను. 

మూ. తవ విశ్రామహేతోస్తు తథైషాం రథవాజినామ్, 

రౌద్రం వర్ణయతా ఖేదం క్షమం కృతమిదం మయా. ౫21 
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ప్ర. అ. తవానీయొక్క, విశామ హెతోః=విశ్రాంతికొరకు, తథా=మరియు, 

ఎషామ్=ఈ, రథవాజినామ్=రథాశ్వములయొక్క విశ్రాంతికొరకు, రౌదమ=భయం 

కరమైన, భేదమ్=అలసటను, వర్షయతా=త ప్పించుకొనుచున్న, మయా=నాచేత, 
ఇదమ్=ఇది, క్షమమ్ాయుక్త మే, కృతమ్=చేయబడినది. 

తా. భయంకరమైన అలసటను తప్పించుటకు, నీకూ, రథాశ్వములకూ. 

విశాతి కొరకూ నేను ఈ పనిని యుక్తముగానే చేసితిని. 21 

మూ. స్వేచ్చయా న మయా వీర రథో౭_యమపవా హితః 
భర్త స్నేహపరీతేన మయేదం యత్కృతం ప్రభో. 22 

ప్ర. అ. వీర=వీరుడా! ప్రభో= ప్రభూ! అయమ్=ఈ, రథః=రథము, 

మయా=నాచేత, స్విచ్చయా=నా ఇచ్చచేత, న అపవాహితః=దూరముగా తొలగిం 

చబడలేదు. మయా=నాచేత, యత్=ఏది, కృతమ్=చేయబడినదో, ఇదమ్=ఇదె, 

భర్తృ స్నహపరీతేనాప్రభుభక్తితో కూడిన నాచేత, చేయబడినది. 

తా. ఓ! వీరుడా! ఓ! ప్రభూ! నేను ఈ రథము కేవలము నా 
ఇష్టము ప్రకారము తొలగించలేదు. నేను చేసిన ఈ పని ప్రభుభక్తిచేతనే 
చేయబడినది. 22 

మూ. ఆజ్ఞాపయ యథాతత్త CC వక్త (స్యరినిషూదన, 

తత్కరిష్యామ్యహం వీర గతానృణ్యేన చేతసా. 23 

ప్ర. _అ. అరిషూదన=శత్రువినాశకుడా! వీర=వీరుడా!ఆజ్ఞాాయ=ఆజ్ఞాపం 
చుము, త్వమ్=నీవు, తత్=ఆకార్యమును, యథా=ఎట్టు, వక్ష | సీ=చెప్పగలవో, 
తత్ =దానిని, అహమ్=నేను, గతానృణ్యేన=పొందబడిన బుణము లేకపోవుటు 

గల, చేతసా=చిత్తముతో, కరిష్యామి=చేసెదను. 

తా. శత్రుసంహారకుడవైన వీరుడా! ఆజ్ఞాపించుము, నీవు ఎట్లు చేయ 

మని చెప్పెదవో అట్టే, నీ బుణమును తీర్చుకొనవలెను అను ఆలోచనతో, 

చేసెదను. 23 

మూ. సంతుష్టస్తేన వాక్యేన రావణస్తస్య సారథే;. 
ప్రశ స్యెనం బహువిధం యుద్దలుబ్లో౭_బవీదిదమ్. 24 

డ్ ఠా ఠా 

ప్ర. అ. తస్య సారథేః=ఆ సారథి యొక్క, తేన వాక్యేన=ఆ వాక్యము చేత, 
సంతుష్టణాసంతో షించిన, రావణః=రావణుడు, ఏనమ్=వీనిని, బహువిధమ్=అనేకవి 

ధములుగా, (పశస్య=ప్రశం సించి, యుద్దలుబ్దః=యుద్దమునందు ఆసక్తి గలవాడై, 
ఇదమ్=ఈ వాక్యమును, అబవీత్ =పలి కను. 
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తా. ఆ సారథి పలికిన మాటలకు సంతోషించిన రావణుడు ఆతనిని 

అనేకవిధముల ప్రశంసించి, యుద్ధమునందు ఆసక్తి కలవాడై ఇట్లు పలికెను.24 

మూ. రథం శీఘ్రమిమం సూత రాఘవాభిముఖం నయ, 

నాహత్యా సమర శత్రూన్నివర్తిష్యతి రావణః. 25 

ప్ర. అ. సూత=సారధీ! ఇమమ్=ఈ, రథమ్=రథమును, శీ ఘమ్=శీ ఫు 

ముగా, రాఘవాభిముఖమ్=రామునకు అభిముఖముగా, నయాతీ సికొని వెళ్లుము. 

రావణఃరావణుడు, సమరే=యుద్దమునందు, శత్రూన్ =శత్రువులను, అహత్వా= 
చంపకుండగా, న నివర్తిష్యతి=మరలడు. 

తా. సారథీ! రథమును రామునకు ఎదురుగా తీసికొనివెళ్లుము. 

రావణుడు యుద్ధములో శత్రువులను చంపకుండగా వెనుకకు తిరిగి వెళ్లడు.25 

మూ. _ ఏవముక్త్వా తతస్తుష్టో రావణో రాక్ష సెశ్వరః, 

దదౌ తస్య శుభం హ్యకం హస్తాభరణముత్త మమ్, 26 

శుత్యా రావణవాక్యాని నొరథిః స న్యవర్తత. 

ప్ర. అ. తుష్టః౭సంతో షించిన, రాక క్ష సెశ్వరః=రాక్షస ప్రభువైన, రావణః= 

రావణుడు, ఏవమ్ =ఇట్టు, ఉక్సా =పలికి, తతఃాఅటు పిమ్మట, తస్య=ఆతనికి, 

శుభమ్=సుందరమైన, ఏకమ్=ఒక, ఉత్తమమ్ శేష్ట మైన, హస్తాభరణమ్=హస్తాభ 
రణమును, దదౌ=ఇచ్చెను. సః నారథిఃఃఆ సారథి, రావణవాక్యాని=రావణుని 

వాక్యములను, శుత్వా=విని, న్యవర్హత=వెనుకకు మరలేను, 

తా. రాక్షసప్రభువైన రావణుడు ఇట్లు పలికి, సంతోషించినవాడై, ఆతనికి 

ఒక అందమైన శ్రేష్టమైన హస్తాభరణమును బహూకరించెను. ఆ సారథి 
రావణుని మౌటలు విని వెనుకకు మరలెను. 26 

మూ. తతో ద్రుతం రావణవాక్యచోదితః 

ప్రచోదయామాస హయాన్ స సారథిః, 

స రాక్షసేన్తుస్య తతో మహారథః 
క్షణేన రామస్య రథాగ్రతోఒ భవత్. 27 

ఇత్యార్తే శ్రీ శ్రీమద్రామాయణే ఆదికావ్యే 

యుద్ధకాల్డే చతురధికశతతమః సర్గః. 

ప్ర. అ. తతః=అటు పీమ్మట, రావణవాక్యచోదితఃరావణుని మాటలచేత 
సేరేపింపబడిన, సః సారధిః=ఆ సారథి, హయాన్ = =గుణజ్ణ్లములను, ప్రచోదయా 

మాస=తోలెను. తతః=అటు పిమ్మట, రాక్ష" సేన్తుస్య=రావణుని యొక్క, సణాఆ, 
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మహారథః=గొపు రథము, నకణేన=క్షణకాలముచేత, రామస్య=రామునియొక్క] 

రథ్మాగతః=రథమునకు ఎదుట, అభవత్ =ఉండెను. 

తా. పిమ్మట, రావణుని వాక్యముచేత (పేరితుడై ఆ సారథి నీ ఘముగా 
గుజ్జములను తోలెను. పిమ్మట _ క్షణకాలములో ఆ రావణుని రథము రాముని 

రథము ఎదుట ఉండెను. 27 

“బాలానందిని ” అను (శ్రుమదామాయణాంధవ్వాఖ్యానమునందు 

యుద్దకాండలో నూటనాల్లవ నర్గ నమాప్తము. 



అథ పఖూధికశతతమః సర్గః 
ళ్ 

_ [అగస్త్యుడు వచ్చి యుద్దములో జయము నంపొదించుటకు ఆదిత్సహ 
దయస్తోతమును వఠింవు మని "రామునకు ఉపదేశించుట./ 

మూ. తతో యుద్దపరిశ్రాన్తం సమరే చిన్రయా స్టతమ్, 

రావణం చాగ్రతో దృష్టా (0 యుద్దాయ సముపస్థితమ్. l 

దైవతైశ్ళ సమాగమ్య ద్రష్ట్రమభ్యాగతో రణమ్, 

ఉపగమ్యాబ్రవీద్రామమగస్తోో భగవాన్ బుషిః. 2 

ప్ర. అ. తతణాఅటుపీమ్మట, దైవతైజ=దేవతలతో, సమాగమ్య=కలి సి, 

రణమ్=యుద్ధమును, ద్రష్టుమ్-చూచుటకు, అభ్యాగతః=వచ్చిన, భగవాన్ =భగవంతు 

డైన, అగస్త స్త్యః బు షిః=౭ అగస్త్యమహర్షి యుద్రపరిశ్రాన్న్వమ్=యుద్రమునందు అలసిన, 
యుద్దాయ= యుద్దముకొరకు, సముపస్థిత =వచ్చి ఉన్న, రౌవణమ్=రావణుణి) 

అగ్రతః=ఎదుట, ”దృష్ట్వా=చూచి, సమరే= =యుద్దమునందు, వినయా=చింతల్, 

స్థితమ్= ఉన్న, రామమ్=రాముణ్ణి, ఉపగమ్య=సమీ పించి, అబ్రవీత్ =పలికెను. 

తా. యుద్ధమును చూచుటకై దేవతలతో కలిసి వచ్చిన భగవంతుడైన 

అగస్త్యమహర్షి, అప్పుడు, యుద్దముచే సీ అలసి, యుద్దమున క్ర వచ్చి ఎదుట ఉన్న 

రావణుని చూచి యుద్దరంగములో చింతాక్రాంతుడై ఉన్న రాముని దగ్గరకు 

బెల్లి ఇట్లు పలికెను. 1. 2 

మూ. రామ రాను మహాబాహో శృణు గుహ్యం సనాతనమ్, 

యేన సర్వానరీన్వత్స సమరే విజయిష్య సే. 3 

ప్ర. అ. మహాబాహో=గొప్ప బాహువులు గల, రామ రామ=టఓ! రామా! 
సనాతనమ్=నిత్య మైన, గుహ్యమ్=రహస్యమును, శృణు=వినుము. వత్స=నాయనా! 

యేనా =దేనిచేత, సమరే= =యుద్దమునందు, సర్వాన్= =సమస్త మైన, అరీన్ = =శత్రువులను, 

విజయిష్య -సే=జయించగలవో." 

తా. గొప్ప బాహువులు గల నాయనా! ఓ! రామా! రామా! నిత్యమైన 

ఒక రహస్యమైన స్తోత్రమును వినుము. దీనిచేత యుద్ధములో సర్వశత్రువులను 

జయించగలవు. 3 
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మూ. ఆదిత్యహృదయం పుణ్యం సర్వశత్రువినాశనమ్, 

జయావహం జసేన్నిత్వమక్షయ్యం పరమం శివమ్, 4 
సర్వమజ్ఞలమజ్ఞల్యం సర్వపాప ప్రణాశనమ్, 

చిన్హాశోకప్రశమనమాయుర్వర్హనముత్త మమ్. ర్ 

ప్ర. అ. పుణ్యమ్=పుణ్యప్రదము, సర్వశత్రువినాశనమ్=సకల శత్రువులను 
నశింపచేయునది, జయావహమ్=జయమును ఇచ్చునది, అక్షయ్యమ=క్షయ ము 

లేని ఫలమును ఇచ్చేది, పరమం శివమ్=మిక్కిలి పావనము, సర్వమజ్ఞలమబ్న 
ల్యమ్=అన్ని మంగళకరములలోను మంగళకరమైనది, సర్వపాప ప్రణాశనమ్=సకల 

పాపములను  నశింపచేసేది, చిన్నాశోకపశమనమ్=చింతను శోకమును శాంతింబ 
చేసేది, ఉత్తమమ్=ఉత్తమమైన, ఆయుర్వర్ధనమ్=ఆయుస్సును వృద్దిపాందించునది 

అయిన, ఆదిత్యహృదయమ్=ఆదిత్యుని హృదయములో _ (మధ్యయందు) ఉన్న 
బ్రహ్మను ప్రతిపాదించుటచేత ఆదిత్యహృదయ మను పేరు గల స్తోత్రమును; 
నిత్యమ్=ఎల్లప్పుడూ, జపేత్ =జ పించనలెను. 

తౌ, పుణ్యప్రదమైన ఆదిత్యహృదయస్తోతమును నిత్యము జపించవలెను. 

ఇది సకలశత్రువులను నశింపచేయును. జయము నిచ్చును. అక్షయమైన ఫలమును 
ఇచ్చును. చాల పవిత్రమైనది. మంగళ పదము లైన అన్ని స్తోత్రాదులలో ను ఇదె 

అధిక మంగళప్రదము. సకలపాపములను తొలగించును. చింతను, శోకమును 
శాంతింపచేయును. ఆయుస్సును వృద్ధిపొందించు ఉత్తమసాధనము. 4, 5 

మూ. _ రశ్శ్మిమన్తం సముద్యన్తం దేవాసురనమస్క తమ్, . 

__ పూజయస్వ వివస్వన్తం భాస్కరం భువనేశ్వరమ్. 6 

ప్ర. అ. రశ్మిమన్నమాప్రశస్తమైన కిరణములు కలవాడు, సముద్యన్త్నమ్= 
ఉదయించుచున్నవాడు, దేవాసురనమస్క ఎతమ్=దేవతలచేతను ఇఅసురులచేతను 

నమస్కరించబడినవాడు, వివస్వన్తమ్=ఇతరతే జస్సులను కప్పివేయువాడు, భాస్కు 

రమ్=కాంతిని చేయువాడు (ఇచ్చువాడు), భువనేశ్వరమ్=లోకములకు నియామకుడు 

అయిన సూర్యుల, పూజయస్వ=పూజించుము. 

తా. సూర్యుడు ప్రశస్తములైన కిరణములు గలవాడు, ఉదయపర్వతమునందు 

ఉదయించువాడు, (లోకులను తమ తమ పనులలో ప్రవర్తింపచేయువాడు అని 

కొందరు వ్యాఖ్యాతలు); దేవతలచేత అసురుల చేత కూడ నమస్కరింపబడినవాయడు. 

తన తేజస్సుచే ఇతర తేజస్సులను కప్పివేయువాడు. కాంతిని ఇచ్చువాడు. 
సర్వలోకములను నియమించువాడు. అట్టి సూర్యుణ్ణి ఆరాధింపుము. 

వి. ఈ విశేషణములకు “నమః చేర్చుటచే నమస్కారారనమంత్రములు 

ఏర్పడు నని కొందరు. వ్యాఖ్యాతలు వ్రాసిరి. 
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1. రశ్మిమతే నమః 2. సముద్యతే నమః 3. దేవాసురనమస్కృృతాయ 
నమః 4. వివస్వతే నమః ర్. భాస్కరాయ నమః 6. భువనేశ్వరాయ నమః6 

మూ, సర్వదేవాత్మకో హ్యేష తేజస్వీ రశ్మి భావన, 

ఏష దేవాసురగణాన్ లోకాన్ పాతి గభస్తిభిః. 7 

ప్ర అ. ఏషూఇతడు, సర్వదేవాత్మకః=సకల దేవతాస్వరూపుడు, 

తేజస్వీ=గొప్పు తేజస్సు కలవాడు, రశ్మిభావనః=కిరణములచేత లోకములను అను 

భవింపచేయువాడు అనగా రక్షించువాడు, ఏషణఇతడు, గభ ప్పిభిః=కిరణములచేత, 

దేవాసురగణాన్ =దేవాసురగణములను, లోకాన్ =జనులను, పాతి=రక్షించును. 

తా. ఇతడు సర్వదేవతాస్వరూపుడు; గొప్ప తేజస్సు కలవాడు. 

కిరణములచేత లోకులను రక్షించువాడు. ఈ సూర్యుడు కిరణములచేత 
దేవగణములను అసురగణములను, జనులను రక్తించుచున్నాడు. .. 

7. సర్వదేవాత్మకాయ నమః రి. తేజస్వినే నమః 9. రశ్మిభావనాయ 

నమః 10. దేవాసురగణలోకపాలాయ నమః 7 

మూ. ఏష బ్రహ్మా చ విష్ణుశ్చ శివః స్కన్తః (ప్రజాపతిః, 

మహేన్లో ధనదః కొలో యవుః సోమో హ్యపాంపతిః. 8 

ప్ర. అ. ఏషఃఇతడు, బ్రహ్మా చాబ్రహ్మ దేవుడు, విష్ణుశ్చావిష్ణువు, శివఃాశి 

వుడు, స్కన్షః౭కుమారస్యామి. |ప్రజాపతిః= ప్రజాపతి (తొమ్మండుగురు (ప్రజాపతులు. 

మ హేన్షః=మ హేంద్రుడు, ధనదః=కుబేరుడు, కాలః=కాలము, యమః=యముడు, 
సోమఃచందుడు, అపాంపతిః=జలాధిష్టానదేవతయైన వరుణుడు. 

తా. ఈ సూర్యుడే బ్రహ్మ దేవుడు; విష్ణువు; స్కందుడు; నవప్రజాపతులు; 

కుబేరుడు; కాలపురుషుడు; యముడు; సోముడు; వరుణుడు. 

i. బ్రహ్మణే నమః 12. విష్ణవే నమః 13. శివాయ నమః 14. 

స్కన్హాయ నమః 15. ప్రజాపతయే నమః 16. మహేన్హాయ నమః 17. 
ధనదాయ నమః 18. కాలాయ నమః 19. యమాయ నమః 20. సోమాయ 

నమః 21. అపాం పతయే నమః. 8 

మూ. పితరో వసవః సాధ్యా అశ్విని మరుతో మనుః, 

వాయుర్యహ్నాః ప్రజాః ప్రాణ బుతుకర్తా ప్రభాకరః. 9 

ప్ర అ పితరః= పితృదేవతలు, వసవఃఅష్టవసువులు,  సాధ్యాఃా 

సాధ్యులు, అశ్వినౌ=అశ్వినీదేవతలు, మరుతః=నలభైతొమ్మండుగురు మరుత్తులు, 
మనుః=వమనువు, వాయుః=వాయువు, వహ్నః=లఅగ్ని, 'ప్రజాఃప్రజలు, ప్రాణః 

ప్రాణవాయువు, బుతుకర్తాబుతువులను ఎర్సరచువాడు, (ప్రభాకరణాకాంతిని 
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చేయువాడు (ఇచ్చువాడు). 

తా,. పితృదేవతలు, వసువులు, నాధ్యులు, అశ్వినీదేవతలు, మరుత్తులు, 

మనువు, వాయువు, అగ్ని, ప్రజలు, ప్రాణవాయువు - ఇవన్నీ సూర్యుడే. ఇతడు 
బుతువులను నిర్మించును. కాంతిని ఇచ్చును. 

22. పితృదేవతాయై నమః, 23. వసుమూర్తయే నమః, 24. 

సాధ్యమూర్తయే నమః, 25. అశ్విమూర్తయే నమః, 26. మరున్మూర్తయే నమః, 

27. మనవే నమః, 28. వాయుమూర్తయే నమః, 29. వహ్నయే నమః, 3౦0. 
ప్రజారూపాయ నమః, 31. ప్రాణాయ నమః, 32. బుతుకర్తే నమః, 33. 
(పభాకరాయ నమః. 9 

మూ. ఆదిత్యః సవితా సూర్యః ఖగః పూషా గభస్తిమాన్, 

సువర్గసదృకో భానుర్లిరణ్యరేతా దివాకరః. 10 

ప్ర. అ. ఆదిత్యజలదితి కుమారుడు లేదా అఖండమైన భూమికి 
అధిపతి, సవితా=జగత్తును సృష్టంచువాడు, సూర్యఃజనులను కర్మలయందు 

గపేరేపించువాడు, ఖగకఆకాశమునందు సంచరించువాడు, పూషా=జగత్తును 

వర్షముచేత పోషించువాడు, గభస్తిమాన్ =కిరణములు గలవాడు, సువర్ణసదృశః= 

బంగారముతో సమానుడు (బంగారువర్ణము గలవాడు), భా భాను ప్రకాశించువాడు, 
హిరణ్య రేతా=బంగారము రేతస్సుగా గలవాడు, (బంగారు బ్రహ్మాండమును 

సృజించినవాడు), దివాకరః=పగలును చేయువాడు. 

తా. అదితికుమారుడు. జగత్తు సృష్టించినవాడు. జనులను తమ తవు 

పనులలో చేరేపించువాడు. ఆకాశమునందు సంచరించువాడు. జగత్వును 

వర్గాదులచేత పోషించువాడు. కిరణములు గలవాడు. బంగారు రంగు గలవాడు. 

ప్రకౌశించువాడు, బంగారు రెతస్సు గలవాడు, పగలు కల్పించువాడు. 

34. ఆదిత్యాయ నమః, 35. సవిత్రే నమః, 36.సూర్యాయ నమః, 
37.ఖగాయ నమః, 38.పూ పష నమః, 39 .గభస్తిమతే నమః, 40. సువర్ణసదృశాయ 

నమః, 41.భానవే నమః, 42. హిరణ్యరేతసే నమః, 43.దివాకరాయ నమః, 10 

మూ. హరిదశ్వః సహస్రార్చిః సప్తసప్తిర్మరీచిమాన్, 

తిమిరోన్మథనః శమ్బుస్తష్టా మార్తణ్ణకో౭_ంశుమాన్. 1 

ప్ర. అ. హరిదశ్వః౭ఆకుపచ్చని గుజ్టములు గలవాడు, సహ(స్రార్సిః= వెయ్యి 

కిరణములు గలవాడు, సప్తసప్తిః==సప్త అను సేరు గల గుజ్జము గలవాడు (అని, 

గోవిందరాజు) ఏడు గుజములు గలవాడు, మరీచిమాన్ = కీరణములు గలదాయు, 

తిమిరోన్మథనజావీకటిని నశింపచేయువాడు, శమ్ముాస్తుఖమునకు ఉత్పత్తి స్తాన 

మైనవాడు, త్వష్ట్రా=లన్ని రూపములను చెక్కి సన్నము చేసేవాడు (సంహారకుడు), 
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మార్తణ్ణకణాబహ్మాండము మరణించిన పిమ్మట మరల దాని సృష్టికై మరల 

ఆవిర్భవించిన వాడు, అంశుమాన్ =కిరణములు గలవాడు. 

తా. సూర్యుని అశ్వములు ఆకుపచ్చనివి. వేయి కిరణములు గలవాడు. 

ఏడు గుజ్జములు, కిరణములు, గలవాడు. చీకటిని నశింపచేయువాడు. సుఖమును 

ఇచ్చువాడు. (ప్రాణులను సంహరించువాడు. బ్రహ్మాండమును ప్రలయానంతరము 

మరల సృజించువాడు. కిరణములు గలవాడు. 

44. హరిదశ్వాయ నమః, 45. సహస్రార్చిషే నమః; 46. సప్తసప్తయే 
నమః, 47.మరీచిమతే నమః, 48.తిమిరోన్మ థనాయ నమః, 49.శంభవే నమః, 

50.త్వష్ట్రే నమః, 5]1.మార్తజ్ఞకాయ నమః, 52.అంశుమతే నమః, |! 

మూ, హిరణ్యగర్భః శిశిరస్తపనోఒహస్కరో రవిః, 

అగ్నిగర్భో౭_దితేః పుత్రః శజ్ఞః శిశిరనాశన:. 12 

ప్ర అ. హిరణ్యగర్భః=సకల జగదుత్పత్తి స్టతిలయకర్తయైన (బ్రహ్మవిష్ణు 

రుదరూపుడు. [“భగవతే హరణ్యగర్భాయ నమక” అను ద్యాదశాక్షరి ఆదిత్య 

హృదయరహస్య మని వ్యాఖ్యాతలు వ్రాసినారు.] శశర8= తాషత్రయతప్పుల 
తాపమును పోగొట్టు చల్లనివాడు, తపనః=వేడి కలిగించువాడు, అహస్కరః=పగటిని 

చేయువాడు, రవిః=అందరిచేత స్తుతింపబడువాడు, అగ్నిగర్భః=అగ్ని గర్భమునందు 
గలవాడు. అదితేః=అదితియొక్క, పుతః=ప్పుతుడు, శజ్ఞః=సాయంకాలమునందు 

స్వయముగానే శాంతించువాడు, శిశిరనాశనః=మంచును నశింపచేయువాడు. 

తా. సూర్యుడు (బహ్మవిష్ణురుదరూపుడు, చల్లనివాడు, తపింపచేయు 

వాడు, పగటిని కల్పించువాడు. స్తుతింపబడువాడు, అగ్ని గర్భమునందు గలవాడు, 

అతిది పుత్రుడు, శాంతించువాడు, శిశిరమును నశింపచేయువాడు. 

53. హిరణ్యగర్భాయ నమః, 54. శిశిరాయ నమః, 55. తపనాయ 

నమః, 56. అహస్కరాయ నమః, 57. రవయే నమః, 538. అగ్నిగర్భాయ 

నమః, 59. అదితేః పుత్రాయ నమః, 60. శజ్ఞాయ నమః, 61. శిశిరనాశనాయ 

నమః. 12 

మూ. _వ్యోమనాథస్త మోభేదీ బుగ్యజుఃసామపారగః, 

ఘనవృష్టిరపాం మిత్రో విన్యవీథీస్షవంగమ:. 13 

ప్ర. అ. వ్యోమనాథః=ఆకాశమునకు ప్రభువు, త మోభేదీ=రాహువును 

భేదించువాడు, బుగ్యజుఃసామపారగణాబు గ్య జుః సామవేదముల పారమును 

పొందినవాడు, ఘనవొషిః=అధికమెన వరము గలవాడు, అపామ్=జలములకు, అటి పొ సక | 
మిత్రణమిత్రుడు, విన్యవీథీస్త్లవంగమఃఆకాశమార్గమునందు శీఘ్రముగా వెళ్లువాడు. 

తా. సూర్యుడు ఆకాశమునకు (ప్రభువు. రాహువును భేదించువాడు. 
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బుగ్యజుఃసామ వేదముల -పారమును పొందినవాడు. అధికమైన వర్ష మిచ్చువాడు. 
ఉదకమునకు మిత్రుడు. ఆకాశమున శీఘ్రముగా  సంచరించువాడు. 

62. వ్యోమనాథాయ నమః, 63. తమోభేదినే నమః, 64. 

బుగ్యజుఃసామపారగాయ నమః, 65. ఘనవృష్టయే నమః, 66. అపాంమిత్రాయ 

నమః, 67. విన్ద్యవీధీపంగమాయ నమః. 13 

మూ. ఆతపీ మణలీ మృత్యుః సిజలః సర్వతాపనః, 
యి ళీ 

కవిర్విశ్వో మహాతేజా రక్తః సర్వభవోద్భవః. 14 

ప. అ. ఆత పీ=ఎండగలవాడు, మణ్జలీ=మండలము గలవాడు, మృత్యుః 

శత్రువులకు మృత్యువు, పిజ్లలజాఎజ్జని రంగు గలవాడు, సర్వతాపనఃచఅన్నింటినీ 
అందరినీ తపింపచేయువాడు, కవిః=పండితుడు, విశ్వఃశాప్రపంచమును నడుపువాడు, 
మహాతేజాః=గొప్ప తేజస్సు గలవాడు, రక్తణాఅందరియందు అనురాగము గలవాడు, 
సర్వభవోద్భవణాఅందరి సంసారమునకు ఉత్పత్తి స్థానమైనవాడు. 

తా. సూర్యుడు ఎండ ఇచ్చువాడు. మండలము గలవాడు. శతు 

సంహారకుడు. ఉదయసమయమున _ ఎజ్జగా నుండువాడు. అందరికీ తాపము 
కలిగించువాడు. పండితుడు. (ప్రపంచ వ్యవహారము నడుపువాడు. గొప్ప తేజస్సు 
గలవాడు. అందరియందు (ప్రేమ గలవాడు. అందరి సంసారానికీ కారణభూతుడు. 
68. ఆతపినే నమః, 69. మల్జలినే నమః, 70. మృత్యవే నమః, 71. 

పిభలాయ నమః, 72. సర్వతాపనాయ నమః, 73. కవయే నమః, 74. విశ్వ స్కై 
నమః, 75. మహాతేజసే నమః, 76. రకాయ నమః, /7/. సర్వభవోద్భవాయ్ౌ 

నమః. 14 

మూ. నక్షత్రగ్రహతారాణామధిపో దిశ్వభావనః, 

తేజసామపి తేజస్వీ ద్వాదశాత్మన్నమో౭౬స్తు తే. 15 

ప్ర. అ. నక్షత్ర గహతారాణామ్=అశ్విన్యాదినక్షతములకు, గ్రహములకు, 

తారలకు అధిపతి, విశ్వభావనఃాప్రపంచమును స్టాపించినవాడు, తేజసామపి=ఆ 

గ్న్యాదితేజస్సులలో కూడ, తేజ స్వీ=అధికతేజస్సు కలవాడు, అట సూర్యునకు 

నమస్కారము, ద్వాదశాత్మన్ =పన్నెండు రూపములు గలవాడా,  తే=నీకు, 

నమజనమన్కారము, అస్తు=అగుగాక. సూర్యనకు పన్నెండు మూర్తులు ఉన్నట్లు. 

“ఇన్లో ధాతా భగః పూషా మిత్రోఒథ వరుణో౭_ర్యమా, 
అర్చిర్వివస్వాన్ త్వష్టా చ సవితా విష్ణురేవ చ” 

ఇత్యాదిస్మృతివాక్యములు చెప్పుచున్నవి. 

తా. సూర్యుడు, అశ్విన్వాది నక్షత్రములకు, చంద్రాడి (గహములకు, 
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తారలకు అధిపతి. జగత్తునకు స్థాపకుడు. అగ్న్యాదితేజస్సులమధ్య అధికతేజస్సు 

గలవాడు. అట్ట సూర్యునకు నమస్కారము. ఓ! ద్వాదశస్వరూపములు గలవాడా! 

నీకు నమస్కారము. 

78. నక్షత్రగ్రహతారాధిపాయ నమః, 79. విశ్వభావనాయ నమః, 80. 

తేజసామపి తేజస్వినే నమః, 81. ద్యాదశాత్మనే నమః. 15 

మూ. నమః పూర్యాయ గిరయె పశ్చిమాయాద్రయే నమః, 

జ్యోతిర్గణానాం పతయే దినాధిపతయే నమః. 16 

ప్ర. అ. పూర్వాయ గిరయ=పూర్వపర్వతస్వరూపునకు, నమః=నమస్కా 

రము, పశ్నిమాయ అ(దయే= పగ్చిమపర్యతరూపునకు,  నమఃానమస్కారము, 

దినాధిపతయే= =దినముయొక్క అధిసతికి, నమః=నమస్కారము. 

తా. పూర్వ(తూర్సు) పర్వతరూపునకు నమస్కారము. పశ్చిమపర్వతరూ 

పునకు నమస్కారము. జ్యోదిర్ల్గణముల అధిపతికి నమస్కారము. దినాధిపతికి 

నమస్కారము. 

82. పూరాయ గిరయే నమః, 89. పశ్చిమాద్రయే నమః, రి. 

జ్యోతిర్గణానాం పతం నమః, రిర్. దినాధిపతయే నమః. 16 

మూ. జయాయ జయభద్రాయ హర్యశ్యాయ నమో నమః, 

నమో నమః సహస్రాంశో ఆదిత్యాయ నమో నమః, 17 

ప్ర అ. జయాయ=ఉపొసకులకు జయము నిచ్చువానికి, జయభ 

'ద్రాయాజయమును (ఉన్నతిని) భృద్రమును _ ఇచ్చువానికి, హర్యశ్యాయ=ఆకు 
పచ్చని గుజ్బములు గలవానికి, నమః నమః=నమస్కారము, నమస్కారము, 

ఆదిత్యాయ= -ఆదిత్యునకు, నమః నమః= =నమస్కారము, నమస్కారము. 

తా. ఉపాసకులకు విజయమును, ఉన్నతిని, క్షేమమును (మంగళమును) 
ఇచ్చువాడు, ఆకుపచ్చని గుట్జములు గలవాడు అయిన సూర్యునకు నమస్కారము, 
నమస్కారము. చేయి కిరణములు కలవాడా! నమస్కారము నమస్కారము. 

ఆదిత్యునకు నమస్కారము. 

86. జయాయ నమః, 87. జయభద్రాయ నమః, 88. హర్యశ్వాయ 

నమః, 809. సహస్రాంశవే నమః, 90. ఆదిత్యాయ నమః, 17 

మూ. నమ ఉగ్రాయ వీరాయ సారజ్ఞాయ నమో నమః, 

నమః పద్మప్రబోధాయ ప్రచణ్డాయ నమో౭స్తు తే, కరి 

ప్ర. అ. ఉగాయ=శత్రువులకు ఉగుడైన, వీరాయాప్రాణులను అనేకవిధ 

ముల (పేరేపించువానికి, నమః= =నమస్కారము, సారజ్ఞాయాశీఘముగా ప్రయాణము 



574 శ్రీమ్మదామాయణము 

చేయువానికి, నమః నమజనమస్కారము, నమస్కారము. పద్మప్రబోధాయాపద్మ 
ములను వికసింపచేయువానికి, నమః=నమస్కారము, ప్రచణ్హాయ=తీక్షణుడవైన, 
తే=నీకు, నమఃజానమస్కారము, అస్తు=అగుగాక, 

తా. ఉగునకు నమస్కారము. వీరునకు నమస్కారము. శీఘ్రముగా 

వెళ్లువానికి నమస్కారము, నమస్కారము. పద్మములను వికసింపచేయువానికి 
నమస్కారము. తీక్స్ణమైన నీక్సు నమస్కారము. 

91. ఉగ్రాయ నమః, 92. వీరాయ నమః, 93. సారజ్ఞాయ నమః; 
94. పద్మప్రబోధాయ నమః, 95. ప్రచణ్హాయ నమః. 18 

మూ. బ హ్మేశానాచ్యుతేశాయ సూర్యాయాదిత్యవర్భ ప, 

భాస్వతే సర్వభక్షాయ రౌద్రాయ వపుషే నమః. 19 

ప్ర అ. బ్ర హ్మేశానాచ్యుతేశాయ= బ్రహ్మ ఆం ఈశ్వర - అచ్యు 

తరూపునకు, సూర్యాయాసూర్యునకు, _ఆదిత్యవర్స సే=ఆదిత్యరూపమైన కాంతి 
గలవానికి, భాస్వతే=కాంతిగలవానికి, సర్వభక్షాయ=సర్వసంహారకుడైన, రౌద్రాయ 
వపు షే=రౌద్రదేహము కలవానికి, నమః=నమస్కారము. 

తా. బ్రహ్మ - విష్ణు - శివాత్మకునకు, సూర్యునకు, ఆదిత్యరూపయైన 
తేజస్సు కలవానికి, కాంతి గలవానికి, సర్వ్యసంహారము చేయునానికి, రౌద్ర 
రూపము గలవానికి నమస్కారము. 

96. (బహ్మేశానాచ్యుతేశాయ నమః, 97. సూర్యాయ నమః 9రి. 
ఆదిత్యవర్భసే నమః, 99. భాస్వతే నమః, 100. సర్వభక్షాయ నమః, 101. 
రౌద్రవపుషే నమః, 19 

కృతఘ్నఘ్నాయ దేవాయ జ్యోతిషాం పతయే నమః. 20 

ప్ర. అ. తమోఘ్నాయాచీకటిని నశింపచేయువానికి, హిమఘ్నాయ= 
మంచును నశింపచేయువానికీ, శతుఘ్నాయ=శత్రువులను నశింపచేయువానికి, 
అమితాత్మ నే=ఇంత అని ఇట్టి దని కొలిచి చెప్ప శక్యముకాని స్వరూపము కలవానికి, 
కృతఘ్నఘ్నాయ=కృతఘ్నులను సంహరించువానికి, దేవాయ= ప్రకాశించువానికి, 

జ్యోతిషామ్=జ్యోతిస్సుల, పతయే=అధిపతికి, నమః=నమన్కొారము. 

తా. చీకటిని, మంచును, శత్రువులను, కృతఘ్నులను నశింపచేయువానికి, 
అపరిచ్చిన్నమైన స్వరూపము _ కలవానికి, ప్రకాశించుచున్నవానికి, జ్యోతిస్సుల 
అధిపతికి నమస్కారము. 

102. తమోఘ్నాయ నమః, 103. హిమఘ్నాయ నమః, 104. 
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శత్రుఘ్నాయ నమః, 105. అమితాత్మ నే నమః, 106. కృతఘ్నఘ్నాయ నమః, 

107. దేవాయ నమః, 108. జ్యోతిషాం పతయే నమః. 20 

మూ. తప్తచామీకరాభాయ హరయే విశ్వకర్మణో, 

నమస్త మోభినిఘ్నాయ రుచయే లోకసాక్తి ణే. 21 

ప్ర అ. తప్తచామీకరాభాయాకరిగించిన బంగారము వంటి కాంతి 

కలవానికి, హరయే=అజ్ఞానమును హరించువానికి, విశ్వకర్మ ణే=జగత్తు ను సృష్టించిన 

వొనికి, తమోభినిఘ్నాయాచీకటిని తొలగించువానికి, రుచయే=ప్రకాశస్వరూపునకు, 

లోకసాక్షి ణే=లో కుల పుణ్యపాపములకు సాక్షియైనవానికి, నమః=నమస్కొారము. 

తా. కాల్చిన బంగారము వంటి కాంతి కలవానికి, హరికి, విశ్వస్రష్టకు, 

తమోవినాశకునకు, ప్రకాశస్వరూపునకు, లోకసాక్షికి నమస్కారము. 

109. తప్తచామీకరాభాయ నమః, 110. హరయే నమః, 1 

విశ్వకర్మణే నమః, 112. తమోభినిఘ్నాయ నమక. 113. రుచయే నమః, 

114. లోకసాక్షిణే నమః. 
21 

మూ. నాశయత్యేష వై భూతం తదేవ సృజతి ప్రభుః, 

పాయత్యేష తపత్వేష వర్షత్యేష గభస్తిభిః. 29 

ప్ర అ. ప్రభుణాప్రభువైన, ఏషః వై=ఈ సూర్యుడే, భూతమ్ 

జగత్తును, నాశయతి=నశింపచేయును, తదేవ=దానినే, స్పజతి=సృష్టించును, 

ఏషః=ఇతడు, గభ స్పీభిః=కిరణములచెత, పాయలతి=ఎండింపచేయును, ఏషు=ఇతడు, 

తపతి=తపింపచేయును, ఏషః=ఇతడు, వర్షతావర్షించును. 

తా. ప్రభువైన ఇతడే జగత్తును ప్రళయకాలమునందు నశింపచేయును, 

దానినే సృష్టించును. ఇతడు కిరణములచేత శుష్కింపచేయును; తపీంపచేయును; 

వర్షించును. 

మర. భూతనాశాయ నమః, 116. భూతసస్ట్రే నమః 117. ప్రభవే 

నమః, 18. పాయతే నమః, 19. తపతే నమః, 120. వర్షతే నమః. 22 

మూ. ఏష సుప్నేషు జాగర్తి భూతేషు పరినిసృతః, 

ష చైవాగ్నిహోత్రం చ ఫలం చెవాగ్నిహో్రిణామ్. 23 
(= 

ey 

ప్ర. అ. ఏషఃాఇతడు, భూతేషు= ప్రాణులు, సుస్తేషు=నిదించుచుండగా, 

పరినిష్మీత=వాటిలో ఉన్నవాడై, జాగర్తి =మెలకువగా ఉండును. ఏషః చైవాఇతడే, అగ్ని 

హోత్రం చాఅగ్నిహోత్రము; అగ్నిహో త్రిణామ్=అన్నిహో త్రము చేయువారియొక్క
, 

ఫలం చ=ఫలము కూడ. 
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తా. అన్ని ప్రాణులూ నిద్రించుచుండగా ఇతడు వాటిలో అంతరాత్మ 
రూపమున ఉండి మేల్కొని ఉండును. ఇతడే అగ్నిహోత్రము, అగ్నిహోత్రము 
చేయువారికి ఫలము నిచ్చువాడు. 

121. సుస్తేషు జాగతే నమః, 122. భూతేషు పరినిష్టితాయ నమః, 
123. అగ్నిహోత్రాయ నమః, 124. అగ్నిహో|త్రఫల ప్రదాయ నమః 23 

మూ. _ దెవాశ్చ క్రతవశ్సెవ క్రతూనాం ఫలమేవ చ, 
యాని కృత్యాని లోకేషు సర్వేషు పరమప్రభుః. 24. 

ప్ర. అ. దేవాణాదేవతలు, (కతవశ్సెవ= క్రతువులు, క్రతూవామ్=క్రతువుల 

యొక్క, ఫలమేవ చాఫలము, ఇతడే. సర్వేషు=సమస్త మైన, లో కేషు=లోకముల 
యందు, యాని=ఏ, కృత్యాని=కృత్యములు గలవో, వాటియందు, పరమ(ప్రభుఃచాల 
సమర్థుడు. 

తా. దేవతలు, (క్రతువులు, కతువుల ఫలమూ కూడ సూర్యుడే. 
లోకములో ఉన్న సమస్తకృత్యముల (యజ్ఞయాగాదుల) విషయమున మిక్కిలి 
సమర్దుడు ఇతడే. | 

125. పరమసమర్థ్ధాయ భగవతే బ్రహ్మణే నమః. ఈ నూటఇరవైయైదూ 
భగవత్పూజారహస్యనామమంత్రము లని ఒక వ్యాఖ్యాత చెప్పినారు. మర్ో క 
వ్యాఖ్యాత అభిప్రాయము ప్రకారము “(7) శ్లోకం మొదలు “లోకసాక్షిణే 
అను పదము అంతమునందు గల శ్లోకమువరకు (21) ఉన్న శ్లోకములలో ని 
108 నామములు ఆదిత్యహృదయస్తోత్రనామమంత్రములు. 24 
మూ. ఏనమాపత్సు కృచ్చేషు కాన్హారేషు భయేషు చ, 

కీర్తయన్ పురుషః కశ్చిన్నావసీదతి రాఘవ. 25 
ప్ర. అ. రాఘవ=రామా! ఏనమ్=ఈ ఆదిత్యుణ్ణి, ఆపత్సు=ఆపదలయందు, 

కృచ్చషు=కష్టములలోను, కాన్హా రేషు=దుర్గమమార్గములయందు, భయేషు=భయుని 

మిత్తములందు, కీర్తయన్ =కీర్తించుచున్న, పురుషః=పురుషుడు, కళ్చిత్ =ఎవుడూ, 
నావ సీదతి=నశి ంచడు. 

తా. రామా! ఆపదలలోను, దుర్గమప్రదేశములలోను, భయసమయము 
లలోను ఈ ఆదిత్యుల్ణి కీర్తించు ఏ మానవుడూ నశించడు. 25 

మూ, పూజయస్వెనమేకాగ్రో దేవదేవం జగత్సతిమ్, 
ఏతత్తిిగుణికం జప్పా వ యుద్దేషు విజయిష్యసి. 26 

ప్ర. అ. జగత్పతిమ్=జగత్తుకు ప్రభువు, 'దేవదేవమ్=దేవతలకు దేవుడూ 
అయిన, ఏనమ్=ఈ సూర్యుణ్ణి, ఏకా గః=ఏకా[గచిత్తముకలవాడవె, పూజయసా=మూ - సల్మ ఏకా గ్రణాఏక్నాగ్షచిత్త వై స్వ 
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జించుము. ఏతత్ =దీనిని, త్రిగుణితమ్=మూడు పర్యాయములు, జప్పా ౪=జపించి, 
యుద్దేష=యుద్దములయందు, విజయిష్య సాజయించగలవు. 

తా. జగత్తునకు ప్రభువైన ఈ దేవదెవుళ్లీ ఏకాగ్రచిత్తముతో పూజించుము. 
ఈ ఆదిత్య హృదయమును మూడు పర్యాయములు జపించినచో యుద్దములలో 

జయము పొందగలవు. 26 

9 | న త్ అద్ద . ఇ జ కో 
మూ. అస్మిన్ క్షణే మహాబాహో రావణం త్యం వధిష్యఐ, 

ఏవముక్త్వా తతో౭గస్త్యో జగామ స యథాగతమ్. . 27 

ప్ర అ. మహాబాహో=గొప్ప బాహువులు కలవాడా! అస్మిన్ =ఈ, 

క్షణే=క్షణమునందు, త్వమ్=నీవు, రావణమ్=రావణుళ్లో, వధిష్య సి=చంపగలవు. 
అగస్త్యఃాఅగస్స్యుడు, ఏవమ్=ఇట్టు, ఉక్తాాపలికి, తతణా పిమ్మట, యథాగతమ్= 
వచ్చిన విధముగానే, జగామ=వెల్లిపోయెను. 

తా. ఓ! మహాబాహూ! నీవు ఈ క్షణమునందే రావణుళ్లీ చంపగలవు. 

అగస్త్యు డీ. విధముగా పలికి వచ్చిన విధముగానే వెళ్లిపోయెను. 27 

మూ. ఏతచ్చుత్వా మహాతేజా నష్టశోకో ౬ భవత్తదా, 
ధారయామాస సుప్రీతో రాఘవః ప్రయతాత్మవాన్.. 28 

ప్ర. అ. తదా=అప్పుడు, మహాతేజాః=గొప్ప తేజస్సు గల రాముడు, ఏతత్ = 

దీనిని, (శుత్వా=విని, నష్టశోకః=నశించిన శోకము గలవాడు, అభవత్ =ఆయెను. 

రాఘవః=రాముడు, సుపీతజాచాల సంతో షించినవాడై, ప్రయతాత్మవాన్ =నిశ్చలమైన 
మనస్సు కలవాడై, ధారయామాసాధరించెము. 

తా. గొప్ప తేజస్సు గల రాముడు అప్పుడు అది విని శోకమును 

విడిచిపెట్టను. రాముడు చాల సంతోషించి, నిశ్చలమైన మనస్సుతో ఆ 
మంత్రమును ధరించెను. 28 

మూ, ఆదిత్యం దక్ష జపా? తు పరం హరమవాప్తవాన్,. 
CA రెం ' ఇ 

త్రిరాచమ్య శుచిర్భూత్వా ధనురాదాయ వీర్యవాన్, 29 
ఆవ్ శ్వ కే | | రావణం |బక్ష్య హృష్టాత్మా యుద్భార్థం సముపాగమత్. 

సర్వయత్నేన మహతా వధే తస్య ధృతో౭_భవత్. 30 

ప్ర అ వీర్యవాన్ =పరాక్రమవంతుడైన రాముడు, ఆదిత్యమాసూ 

ర్యుళ్లో, గేక్ష్త్య=చూచి, తిణామూడుపర్యాయములు, ఆచమ్యాఆచమనము చేసి, 

శుచిజాపవిత్రుడు, భూత్వా=అయి,  జప్పాా=జపించి, పరమ్=గొప్పు, హర్షమ్= 

సంతోషమును, అవాప్తవాన్=పొందెను. ధనుజధనస్సును, ఆదాయ=గ్గహించి, 



578 

శ్రీమద్రామాయణము 

దావణమారావణుతి, (ప్రేక్ష గెచూచిి, హృష్టాత్మా=సంతో షించిన మనస్సు గలవాడై, యుద్దార్గమ్=యుద్దము కొరక, సముపాగమత్ =వచ్చెను, మహతా=గొప్పదైన, సర్వయత్నేన=సకల (ప్రయత్న ముచేత, తన్య=వానియొక్క, వధే=చంపుటయందు, ధృతః=స్టిరచిత్తుడు, అభవత్ =ఆయెను. 

తా, పరాక్రమవంతుడైన ఆ రాముడు మూడు పర్యాయములు ఆచమనము చేసి పవిత్రుడై సూర్యుల చూచి, ఆదిత్యహృదయమును జపించి, గొప్ప సంతోషమును పొందెను. ధనస్సు గ్రహించి రావణుని చూచి సంతోషించిన మనస్సుతో యుద్ధమునక్రై వచ్చెను. సర్వప్రయత్నములచేత ఆతనిని చంపుటకు నిశ్చయించుకొనెను. 
29, 30 

మూ. అథ రవిరవదన్నిరీక్ష 3 రామం 
ముదితమనాః పరమం ప్రహృష్యమాణః, 
నిశిచరపతిసంకయం ఎదిత్యా 

చ 

| సురగణమధ్యగతో వచస్త రితి. 31 
ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే ఆదికావ్యే 
యుద్ధకాణ్చ పఖ్యోత్తరశతతమ: సర్గః 

ప్ర అ, అథైఅటు పిమ్మట, ముదితమనాః=సంతో షించిన మనస్సు గల, రవిః=సూర్యుడు, పరమ్=మిక్కిలి, ట్రహృష్యమాణణారోమాంచవంతుడగుచు, రామమ్=రాముక్ణి, నిరీక్ష్య=చూచ్చి, . నశిచరపతిసంక్షయమ్=రావణుని మరణ మును, విదిత్యా=తెలి సికొని, నురగణమధ్యగతః= దేవతాగణమధ్యమునం దున్నవాడై, త్వరాతొందరపడుము, ఇత్రి=అని, వచః=వచనమును, అవదత్=పలి కెను. 
_ అప్పుడు సంతోషించిన సూర్యుడు రోమాంచము కలిగిన శరీరముతో దేవగణము మధ్య నిలచి, రాముణ్ణి చూచి, రావణుడు మరణింపనున్నా డని తెలిసికొని (లేదా రావణుడు మరకేంచు నట్టు అనుగ్రహించి) “తొందరపడుము” అని పలికెను. 

31 
“బాలానందిని* అను (శ్రీ మదామాయణాంధవ్వాఖ్యానమునందు యుద్రకాండలో నూటవఐదవ నధ సమాప్తము. 



అథ షడుత్తరశతతమ:ః సర్గః 
కళై 

[రావణుని రథమును చూచి రాముడు మాతలికి తగు విధముగా 

చెప్పుకు, రావణుని వరాజయమును, రాముని విజయమును నూచించు శకునములు 

కనబడుట. ] 

మూ. సారధిః స రథం హృష్టం పర"సైన్య ప్రధర్షణమ్, 

గన్షర్వనగరాకారం సముచ్చితపాతాకినమ్, 1 

యుక్తం పరమసంప న్నెర్యాజిభిర్త్షమమాలిభిః, 

యుద్దోపకరణైః పూర్ణం పతాకాధ్వజమాలినమ్, 2 

గ్రసన్తమిన చాకొశం నాదయన్తం వసుంధరామ్, 

ప్రణాశం పరనైన్యానాం స్వవైన్యస్య ప్రహర్షణమ్, ప్ర 

రావణస్య రథం క్షిప్రం చోదయామాస సారథిః. 

ప్ర. అ. సః సారథిఃఆ సారథి, హృష్టఃాసంతో షించినవాడై, పర సైన్య 
ప్రధర్షణమ్= =శత్రు సైన్యమును ఎదిరించేది, గన్దర్వ నగరాకారమ్= మాయాకర్సిత మైన 

(గంధర్వ) నగరమువంటి ఆకారము గలది, సముచ్చిితపతాకినమ్= =ఎత్తబడిన పతా 
కలు గలది, పరమసంపన్నెః=ఉత్తమగుణములతో కూడిన, "హేమమాలిభిః=బంగారు 

మాలలు గల, వాబిభిః= =గుజ్జములచేత, యుక్తమ్= కట్టబడినది, యుద్దోపకరణైః= 

యుద్దసాధనములతో, పూర్ణమ్=నిండినది, పతాకాధ్యజమాలినమ్=పతాకలయొక py 

ధ్వజములయొక్క మాలలు కలది, ఆకాశమ్=ఆకాశమును, (గసన్తమివా మింగు 

చున్నదివలె ఉన్నది, వసుంధరామ్=భూమిని, నాదయన్తమ్=ధ్వనింపచేయు చున్నది, 

పర పైన్యానామ్=శత్రు సైన్యములకు, ప్రణాశమ్=నాశకరము, స్వ సైన్యస్య=తన సైన్య 
మునకు, ప్రహర్షణమ్=ఆనందింపచేయునది అయిన, రావణస్య రథమ్=రావణుని 

రథమును, క్షి ప్రమ్= కీఘముగా, చోదయామాస=తో లెను. 

తా. ఆ సారథి సంతోషించి ఎగురవేయబడిన పతాకలతో గంధర్వనగరము 

వలె ఉన్న, శత్రుసైన్యమును ఎదిరించు ఆ రావణుని రథమును తోలుకొనివచ్చెను. 

దొనికి వేగము మొదలైన అన్ని మంచి గుణములు గల, బంగారు మాలలు 

అలంకరించిన గుజ్దములు కట్టబడెను. యుద్ధమునకు కావల సిన ఉపకరణము 

లన్నీ దానిపై “అమర్పబడేను. భూమిని” ధ్వనింపచేయు చుండెను. అది 

శత్రు "సైన్యములను నశింపచేసి స్వసైన్యములకు ఆనందము _ కలిగించెను. 1 -3 
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మూ. తమాపతన్తం సహసా స్వనవన్తం మహాధ్వజమ్, 4 
రథం రాక్షసరాజస్య నరరాజో దదర్శ హ, 
కృష్ణవాజిసమాయుక్తం యుక్తం రౌడ్రేణ వర్చసా, 5 
ప్యమానమివాకాశే నిమానం సూర్యవర్భసం, 

తడిత్సతాకాగహనం దర్శితేన్హాయుధ ప్రభమ్. 6 
ప్ర. అ. స్వనవన్తమాధ్వని గలది, మహాధ్యజమ్=గొప్పు ధ్వజము 

గలది, కృష్ణవాజిసమాయుక్షమ్=నల్లని గుజ్జములతో కూడినది, రౌదెణాభ 
యంకరమైన, వర్చసా=తేజస్సుతో, యుక్తమ్=కూడినది, ఆకాశే=ఆకాశమునందు, 
దీష్యమానమ్=ప్రకాశించుచున్న, విమానమివ=విమానము వలె ఉన్నది, సూర్య 
వర్చసమ=సూర్యుని వంటి కాంతి గలది, తడిత్సతాకాగహనమ్=మెరుపులవంటి 

పతాకలతో నిండినది, దర్శితేన్దాయుధప్రభమ్=చూపబడిన ఇంద్రధనస్సువంటి 
కౌంతి గలది అయిన, సహసా=శీఘ్రముగా, ఆపతన్తమ్=వచ్చుచున్న, తమ్=ఆ, 

రాక్షసరాజస్య=రావణునియొక్క, రథమ్=రథమును, నరరాజః=రాముడు, దదర్శ 
హ=చూచెను. 

తా. గొప్ప ధ్వని చేయుచు శీఘ్రముగా వచ్చుచున్న ఆ రావణుని 
రథమును రాముడు చూచెను. దానిపై పెద్ద ధ్వజము ఎగురుచుంచెను. దానికి 
నల్లని గుజ్దములు కట్టబడి ఉండెను. దాని కాంతి భయంకరముగా ఉండెను. 

సూర్యునివంటి కాంతితో అది ఆకాశమునందు (ప్రకాశించుచున్న విమానము వలె 

ఉండెను. మెరుపుల వంటి పతాకలతో నిండి ఇంద్రధనస్సు వంటి కాంతితో 
కనబడుచుండెను. 4-6 

మూ. శరధారా విముళ్ళాన్తం ధారాసారమివామ్సుదమ్్, 
తం దృష్టా మేఘసంకాశమాపతన్తం రథం రిపోజ 7 
గి రేర్వజ్రాభిమృష్టస్య దిర్యతః సదృశస్వనమ్, 5 
విస్పారయన్వె వేగేన బాలచన్హానతం ధనుః ల 
ఉవాచ సాళ్థిం రామః సహస్రాక్షస్య మాతలిమ్. 

(ప్ర. అ. శరధారాః=బాణధారలను, విముషున్తమ్=విడచుచున్నది, భారా. 
సారమ్=ధారావర్తము  కురియుచున్న, అమ్బుదమివామేఘము వలె ఉన్నది, 
మేఘపంకాశమ్= మేఘముతో సమానము, వజాభిమృష్టస్య=వజముచేత కొట్టబడిన, 
దీర్యతఃణాబద్దలగుచున్న, గిరే=పర్వతమునకు, సదృశస్వనమ్=సమానమైన ధ్వని. 
గలది అయిన, ఆపతన్తమ్=వచ్చుచున్న, తమ్=ఆ, రిపోః రథమ్=శ్శతువుయొక్క. 
రథమును, దృష్ట్ర్వ్వా=చూచి, రామజరాముడు, బాలచనోనతమ్ =బాలచంద్రుుడు 
వల వంచబడిన, ధనుకాధవస్తును, వేగేన= వేగముచేత, విస్పారయన్ =చరచుచు 
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సహస్రాక్షస్య= దే వేంద్రునియొక్క, సారథిమ్=సారథియైన,  మాతలిమ్=మాళలిని 

గూర్చి, ఉవాచ=పలి కెను. 

తా. బాణధారలు విడచుచున్న ఆ రధము జలధారలు విడచు చున్న 

మేఘము వలె ఉండెను. దాని ధ్వని వృజముచేత. కొట్టగా (బ్రద్రలగుచున్న 

పర్వతము ధ్వని వలె ఉండెను. అట్టి మేఘము వలె ఉన్న శతురథము 

వచ్చుచుండగా చూచి, రాముడు ధనస్సును బాలచంద్రాకారములో వంకరగా 

వంగునట్లు చరచుచు ఇంద్రుని సారథియైన మాతలితో ఇట్లనెను. 7, 8 

మూ. మాతలే పశ్య సంరబ్దమాపతన్తం రథం రిపోః, 9 

యథాపసవ్యం పతతా వేగేన మహతా పునః, 

సమరే హన్తుమాత్మానం తథానేన కృతా మతిః. 10 

ప్ర. అ. మాతలే=మాతలీ ! సంరబ్దమ్= తొందరగా, 'ఆపతన్నమ్=వచ్చుచున్న, 

రిపోః=శత్రువుయొక్క, రథమ్= రథమును” పశ్య=చూడుము. అపసవ్యమ్= ప్రదక్షిణ 

ముగా, మహతా=గొప్పు, వేగేన=వేగముతో, పునః=మరల, పతతా= =వచ్చుచున్న, 

అనేన=వీనిచేత, సమరే= =యుద్దమునందు, ఆత్మానమ్=తనను, హన్తుమ్=చంపుటకు, 

యథా= =ఎట్టో, తథా= =అట్లు, హుతిః= =బుద్ధి, కృతా =చేయబడినది. 

తా. మాతలీ! తొందరగా వచ్చుచున్న ఈ శృత్రురథమును చూడుము. 

ఇతడు మరల మహావేగముతో ప్రదక్షిణముగా వచ్చుచున్నాడు. దీనిని పట్టి 

తాను చచ్చుటకే వచ్చుచున్నా డని తోచుచున్నది! 9, 10 

మూ. తదప్రమాదమాతిష్ట ప్రత్యుద్గచ్చ రథం దిపోః, 

విధ్వంసయితుమిచ్చామి వాయు ర్మేఘమివోజితమ్. [1 

ప్ర. అ. తత్= ఆ కారణమువలన, అప్రమాదమ్=పారబాటు లేకుం 

దుటను, ఆతిష్ట=అవలంబించుము. రిపోః=శత్రువుయొక్క, రథమ్=రథ మును, 

ప్రత్యుద్గ్దచ్చ=ఎదురుగా వెళ్లుము. వాయుజవాయువు, ఉతల్టితమ్= పైకి లేచిన, 
మేఘమివ=మేఘమును వలె,  విధ్వంసయితుమ్ా =నశింపచేయుటకు, ఇచ్చామి= =క్రోశీ 

రుచున్నాను. 

తా. అందుచేత పొరపాటు చెందక ఈ శతువు రథమునకు ఎదురుగా 
వెళ్లుము. పెకి లేచిన మేఘమును ధ్వంసము ; ఏ సినట్లు వీనిని  నశింపచేయ 

గోరుచున్నాను. ll 

మూ. _ అవిక్లబమసం భ్రాన్తమవ్య గ్రహృదయేక్షణమ్, 
రశ్మి సంచారనియతం ప్రచోదయ రథం ద్రుతమ్. 12 
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ప్ర. అ. అవిక్లబమ్=-భయము లేకుండగను, అసంభ్రాన్న్వమాతొందర 
పడకుండగను, అవ్యగ్రహృదయేక్షణమ్=దిగులు చెందని హృదయము, చూపు 
కలుగునట్టుగాను, రశ్మి సంచారనియతమ్=కళ్లెము పట్టుటచె నిగ్రహింపబడిన, 
రథమ్=రథమును, ద్రుతమ్=శీ ఘముగా, ప్రచోదయ=తోలుము. 

తా. గుజ్జముల కళ్లెములను బాగుగా పట్టి రథమును అదుపులో 
ఉంచుకొని శీఘ్రముగా తీసికొని వెళ్లుము. భయపడక, తొందరపడక 
హృదయమునందు, చూపులలోను తొందరబాటు లేక నడుపుము. 12 

మూ. కాముంన త్వం సమాధేయః పురందరరథోచితః, 

యుయుత్సురహమేకాగ్రః స్మారయే త్యాంన శిక్షయే. 13 

ప్ర. అ. పురందరరథోచితః=దే వేంద్రుని రథమునకు అలవడిన, త్యమ్=నీవు, 
కామమ్=వాస్తవముగా, న సమాధేయః=బోధించదగినవాడవు కావు. అహమ్=నేను, 
ఏక్నాగుణఏకాగచిత్తుడనై, యుయుత్సుఃజయుద్దము చేయదలచుచు, త్వామానిన్ను, 
స్మారయే=గుర్తు చేయుచున్నాను, న శిక్షయే=శిక్షించుటలేదు. (బోధించుటలేదు. 

తా. దేవేంద్రుని రథానికి అలవాటు పడిన నీకు వాస్తవములో చెప్పవలసిన 
పని లేదు. నేను ఏకాగ్రచిత్తముతో యుద్దము చేయదలచుచున్నాను. అందుచేత 
నీకు జ్ఞాపకముచేయుచున్నాను కాని బోధించుటలేదు. 13 

మూ. పరితుష్టః స రామస్య తేన వాక్యేన మాతలిః, 
ప్రచోదయామాస రథం సురసారథిరుత్తమః. 14 
ప్ర, అ. ఉత్తమకాఉత్తముడైన, సురసారథిక=దేవతాసారథియైన, సఃాఆ, 

 మాతరికామాతలి, రామస్య=రామునియొక్క, తేన వాక్యేన=ఆ వాక్యముచేత, 
పరితుష్టఃణాసంతో షించినవాడై, రథమ్=రథమును, పేచోదయామాసకతో లెను. 

తా. ఉత్తముడైన దేవతాసారథియైన మాతలి రాముని ఆ మాటలకు 
ర 

సంతోషించి రథమును నడిపెను. 14 

మూ. అపసవ్యం తతః కుర్వన్ రావణస్య మహారథమ్, 
_చక్రసంభూతరజసా రావణం వ్యవదూనయన్. 15 

ధ్ర. అ. తతణాఅటుపిమ్మట, రావణస్యారావణునియొక్క, రథమ్=రథ 
మును, అపసవ్యమ్=ప్రదక్షిణముగా ఉండునట్టు, కుర్వన్ =చేయుచు, చక్రసం 
భూతరజసా=చక్రముల నుండి బయలుదేరిన పరాగముచేత, రావణమ్=రావణుని, 
వ్యవధూనయన్=దుమ్ముతో కప్పుచు, (రథమును నడిపెను). 

తా. పిమ్మట అతడు రావణుని రథము ప్రదక్షిణముగౌ ఉండునట్లు 
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చేయుచు, చక్రములవలన రేగిన పరాగముచేత రావణుని కప్పుచు రథమును 
నడిపెను. 15 

మూ. తతః క్రుద్దా దశగ్రీవస్తామవిస్సారితేక్షణ:, 

రథప్రతిముఖం రామం సాయశకెరవధూనయత్. 16 

లో ప్ర. అ. తతః= =అటు పిమ్మట, క్రుద్ధకకో పించిన, దశగీవ=రావణుడు, 

తామవిస్సారిలేక్షణః= ఎట్లిని, పెద్దవిగా చేయబడేన నేత్రములు కలవాడ, రథప్రతిము 

ఖమ్=రథమునకు ఎదురుగా నున్న, రామమ్=రాముళ్లి సాయకైః -బాణములచేత, 

అవధూనయత్=కం పింపచేసెను. 

తా. పిమ్మట కోపించిన రావణుడు ఎట్టని కళ్ళు పెద్దవి చేసి 

రథమునకు ఎదురుగా ఉన్న రాముణ్ణి బాణాలచేత “కంపింపచేసెను. 16 

మూ. ధర్షణామర్షితో రామో ధైర్యం రోషేణ లమృయన్, 

జగ్రాహ సుమహావేగమైన్త్రుం యుధి శరాసనమ్. 17 

ప్ర. అ. ధర్షణామర్షితాఎదిరించుటచేత కోపింపచేయబడిన, రామః= 

రాముడు, ధైర్యమ్=ధైర్యమును, రోషేణ=రోషముతో, లమృయన్ =పొందుచు, 

యుధి=యుద్ధమునందు, సుమహావేగమ్=చాల గొప్పు వేగము గల, ఐన్హ్రుమ్=ఇం 

ద్రదేవతాకమైన, శరాసనమ్=ధనస్సును, జగ్రాహఇగహించెను. 

తా. రావణుడు అట్లు ఎదిరించుటచేత కోపింపచేయబడిన రాముడు 

రోషముతో ధైర్యమును, అనగా యుద్ధమునకు సంబంధించిన తీవత్వమును 

పొందుచు, యుద్దమునందు మహావేగము గల ఇందుని ధనస్సును గ్రహించెను. 

మూ. శరాంశ్స సుమహావేగార్ సూర్యరశ్శిసమప్రభాన్, 

తదుపోఢం మహద్యుద్దమన్యోన్యవధకాజ్ క్రిణో:, 18 

పరస్పరాభిముఖయోర్ర ప్తయోరివ సంహయోః. 

కో 

ప్ర అ. సుమహావేగాన్ =చాల గొప్ప వేగము గల, సూర్యరశ్మి సమ(ప్ర 

భాన్ =సూర్యకిరణములతో సమానమైన కాంతి గల, శరాన్ చాబాణములను 

కూడ (గ్రహించెను. అన్యోన్య వధకాజ్క్షిణోః=పరస్పరముయొక్క వధను కోరు 

చున్న వారిద్దరికీ, తత్=ఆ, మహత్ =గొప్పదైన, యుద్దమ్= యుద్దము, 

పరస్సరాభిముఖయోః=పరస్సరము అభిముఖములైన, దృష్తయోః=గర్వించిన, 

_ సింహయోరివ= సింహములకు వలె, ఉపోఢమ్=అధికమైనది. 

తా. సూర్యకిరణముల వంటి కాంతి గల బాణములను కూడ గ్రహించెను. 

పరస్పరసంహారమును కోరుచున్న వారిద్దరికీ మధ్య పరస్పరము ఎదురెదురుగా 
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ఉన్న గర్వించిన సింహముల మధ్య వలె గొప్ప యుద్దము పెరిగెను. 8 

మూ. తతో దేవాః సగన్హర్యాః సిద్దాశ్ళ పరమరయః, 19 ఠా ౬ యా 9 
సమియురై పంతం ద్రష్టుం రావణక్షయకాజ్, నీల: 

ప్ర. అ. తతఃఅటు పిమ్మట, సగన్హర్యాః=గంధర్వలతో కూడిన, దేవాణాదేవ 
తలు, సిద్ధాశ్చ= సిద్దులు, పరమర్షయఃజామహర్షులు, రావణక్ష్యయకాజ్క్షిణణారావణుని 
వినాశమును కోరుచున్నవారై, ధ్వెరథమ్=ఇద్దరు రథికుల యుద్ధమును, 
(ద్రముమ్=చూచుటకు, సమీయుః=వచ్చిరి. 

తా. పిమ్మట దేవతలు, గంధర్వులు, సిద్దులు, మహర్షులు రావణుని 
వినాశమును కోరుచు ఆ ఇద్దరు రథికుల యుద్ధమును చూచుటకై వచ్చిరి.19 
మూ, సముత్వేతురథోత్సాతా దారుణా రోమహర్షణాః, 20 

రావణస్య వినాశాయ రాఘవస్యోదయాయ చం 

ప్ర అ. అథ=అటు పిమ్మట, రావణస్య=రావణునియొక్క, వినాశాయ= 
వినాశము కొరకు, రాఘవస్య=రామునియొక్క, ఉదయాయ చైలభివృద్ధికొరకు, 
దారుణాఃా౭దారుణములైన, రోమహరణాః=రోమాంచమును పుటించు, ఉత్సాతాఃా 
శకునములు, సముత్సేతుణాబయలుదేరినవి. 

తా. పిమ్మట రావణుని వినాశమును, రాముని విజయమును 
సూచించుచు దారుణములు, రోమాంచము  కలిగించునవి అయిన ఉత్సాతములు 
బయలుదేరినవి. ౨౮ 
మూ. .వవర్ష రుధిరం దేవో రావణస్య రథోపరి, 21 

చానా స్ట్ అ అట అట కో ల వాతా మజ్జలినవ్వవ్రా బ్యాపసవ్యం ప్రచక్రముః. 

ప్ర. అ. రావణస్యారావణునియొక్క, రథోపరి=రథముమీద, దేవః=పర్హ 
న్యదెవుడు, రుధిరమ్=రక్తమును, వవర్షూవర్షించెను. మణ్జలినః=మండలములుగా 
తిరుగు, తీవ్రాః=తీవములైన, వాతాణావాయువులు, అపసవ్యమ్=ప్రదక్షిణముగా, 
(పచకముకావీచినవి. 

తా. పర్ణన్యదేవుడు రావణుని రథము మీది రక్తము కురిపించెను. 
తీవమైన గాలులు మండలాకాలముగా తిరుగుచు (ప్రదక్షిణముగా వీచినవి. 21. 

మూ. మహద్ గృధకులం చాస్య (భమమాణం నభస్తలే, 22 
యేన యేన రథో యాతి తేన తేన ప్రధావతి. 
ప్ర. అ. నభస్తలే=ఆకాశమునందు, భమమాణమ్=తిరుగు చున్న, మహత్ = 
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గొప్పదైన, గృధకులమ్= గద్దల సముదాయము, అస్య=రావణునియొక్క, రథః= 

రథము, యేన యేన=ఏ యే మార్గముచేత, యాతి=వెళ్లుచున్నదో, తేన తేన=ఆ 

యా మార్గముచేత, (పధావతి=పరుగెత్తు చున్నది. 

తా. ఒక పెద్ద గద్దల గుంపు ఆకాశముమీద తిరుగుచు ఈ రావణుని 

రథము ఏ యే వైపులకు తిరుగుచుండెనో ఆ వైపులకే ఎగురుచుండెను.22 

మూ. సంధ్వయా చావృతా లజ్కా జపాపుష్పనికాశయా, 23 

దృశ్యతే సంప్రదీస్తేవ దివు2_ పీ వసుంధరా. 

ప్ర. అ. లజ్కా=లంక, జపాపుష్పనికాశయా=జపాపుష్పముతో సమానమైన, 

సంధ్యయా=సంధ్యచేత, ఆవృతా=ఆవరింపబడనది. వసుంధరా=(లంకాప్రాంతము 

నందలి) భూమి, దివసే౭_ పిపగటియందు కూడ, సంప్రదీప్తేవామండుచున్నది 

వలె, దృశ్యతే=కనబడుచున్నది. 

తా. లంకమీద జపాపుష్పము వంటి సంధ్య ఆవరించెను. అందుచే ఆ 

పొంతమునందలి భూమి, పగలుకూడ మండిపోవుచున్నటు ఎజ్లగా కనబడెను. C ఇ అజ 

మూ. సనిరాతా మహోల్కొశ్చ సంప్ర పేతుర్మహాస్వనాః; 24. 
యి 

విషాదయంస్తే రక్షాంసి రావణస్య తదా హితాః. 

ప్ర అ, సనిర్హాతాజఉరుములతో కూడిన, మహాస్వనాజాగొప్ప ధ్వని 

గల, మహోల్కొశ్చ= పెద్ద ఉల్కలు, సంప్ర మేతుః=పడినవి. రావణస్యారావణునకు, 

అహితాః=హితములు కాని, తె=అవి, రక్షాం.సి=రాక్షసులను, విషాదయన్ =దిగులు 

చెందునట్లు చేసినవి. 

తా. అప్పుడు ఉరుములతో కూడిన పెద్ద ఉల్కలు పెద్ద ధ్వనితో 

పడినవి. రావణునకు చెడ్డవైన అని రాక్షసులకు విషాదమును కలిగించినవి.24 

మూ. రావణశ్చ యతస్తత్ర ప్రచచాల వసుంధరా, 25 

రక్షసాం చ ప్రహరతాం గృహీతా ఇవ బాహవః. 

ప్ర. అ. రావణః=రావణుడు, యతః=ఎటు వైపున ఉండెనో, తత్రాఅక్కడ, 

వసుంధరా=భూమి, (ప్రచచాలాచలించెను. ప్రహరతామ్=యుద్దము చేయుచున్న, 

రక్షసాం చారాక్షసులయొక్క, బాహవజాబాహువులు, గృహీతా ఇవాపట్టుకొనబడి 

నట్లు అయినవి. 

తా. రావణుడు ఉన్న చోట భూమి అదిరెను. యుద్దము చేయుచున్న 

రాక్షసుల బాహువులను ఎవరో పట్టుకొన్నట్టు ఆయెను. 25 
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మూ. తామ్రాః పీతాః సితాశ్వేతాః పతితాః సూర్యరశ్మయకి 20 

దృశ్యత్తే రావణస్యా సర్వత స్యేవ ధాతవః. 

ప్ర, అ. రావణస్య=రావణునియొక్క, అ(గే=ఎదుట, తా(మాకాఎజ్టని 

పీతాఃపచ్చని, సితాశ్వేతాఃాతెల్లనివి, నల్లనివీ అయిన, సూర్యరశ్శ యః=సూర్యకిరణ 

ములు, పతితాః=పడినవై, పర్వతస్య=పర్వతముయొక్క, ధాతవః ఇవాధాతువులు 
వలె దృశ్యన్తే-కనబడుచున్నవి. 

తా. రావణుని ఎదుట ఎజ్జగాను, పచ్చగాను, తెల్లగాను,. నీలవర్ణము 

తోను, ఉన్న సూర్యకిరణములు ప్రసరించి పర్వతముయొక్క ధాతువుల వలె 

కనబడుచుండను. 26 

మూ. గృధైరనుగతాశ్చాస్య వమన్తో్యోజ్వలనం ముఖైః, 27 

ప్రణేదుర్ముఖమీక్షన్త $ః సంరబ్బమశివం శివాః. 
య య 

ప్ర.అ. గృధ్రైెకాగ్రద్దలచేత, అనుగతాః=అనుసరించబడిన, శివాః= ఆడనక్కలు, 

_ముఖైః=ముఖములచెత, జృలనమ్=లగ్నిని, వవమన్త్శ్యః=కక్కుచున్నవై, అస్య=రావణు 

నియొక్క, ముఖమ్ాముఖమును, ఈక్షనజచూచుచు, సంరబ్దము=తొందరగా, 
అశివమ్=ఆమంగళముగా, ప్రణదుజధ్వని వేసినవి. 

తా. (గద్దలు వెనుకనే రాగా ఆడ నక్కలు రావణుని ముఖము వైపు 
చూచుచు, నోళ్లనుండి అగ్నిని కక్కుచు, తొందరగా, అమంగళకరముగా అరచినవి. 

మూ. ప్రతికూలం వవే వాయూ రణే పాంసూన్ సముత్కిరన్, 286 

తస్య రాక్షసరాజస్య కుర్వన దృష్టివిలోపనమ్. 

ప్ర. అ. వాయుణావాయువు, తస్య రాక్షసరాజస్య=ఆ రాక్షసరాజుయొక్క, 

దృష్టివిలోపనమ్ =దృష్టిలోపమును, కుర్వన్ =చేయుచు, రణే=యుద్దభూమియందు, 
_పాంసూన్ =పఫరాగములను, సముత్కిరన్ =చిమ్ము చు, ప్రతికూలమ్= ప్రతికూల 

ముగా, వవౌ=వీచెను. 

తా. వాయువు యు 
కళ్లు కప్పిచేయుచు  (ప్రతికూలముగా వీచెను. ! 28 

మూ. నిపేతురిన్హాశనయః సైన్యే చాస్య సమన్తతః, 29 

దుర్విషవ్యాస్వనా ఘోరం వినా జలధరోదయమ్. . 

ప్ర అం జలధరోదయం వినా=మేఘముల ఆవిర్భావము లేకుండ 

గనే, ఘోరమ్=భయంకరముగా, దుర్విషహ్యస్వనాః=స హింప శక్యము కాని ధ్వని 

గల్క _ ఇన్హాశనయకాపిదుగులు, అస్య=ఈతనియొక్క సైన్యే=సైన్యమునందు, 

శ్రీమ([దామాయణము 

ద్దభూమిలో పరాగము ఎగురగొట్టుచు, ఆ రావణుని" 
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సమన్నతః=అంతటా, నిపేతుః=పడినవి. 

తా. మేఘములు లేకుండగానే ఆ రావణుని 'సైన్యమునందు అంతటా 

ఘోరమైన సహింప శక్యముకాని ధ్వనితో పిడుగులు పడినవి. 29 

మూ. దిశశ్చ (ప్రదిశ సర్వా బభూవుస్తమిరావృతాః, 30 

పాంసువర్షేణ మహతా దుర్దర్శం చ నభో౭_భవత్. 

ప్ర. అ. సర్వాః=సమస్తమైన, దిశః చాదిక్కులూ, ప్రదిశశ్చ=విదిక్కులూ, 

తిమిరావృతాః=చీకటి త కప్పబడినవి, బభూవుః=అయినవి. నభఃఆకాశము, 

మహతా=గిప్పు, పాంసువర్షణాపరాగముయొక్క వర్షముచేత, దుర్తర్శమ్=చూడ 

శక్యము కానిది. అభవత్ =ఆయెను. 

తా. సమస్తమైన దిక్కులూ, విదిక్కులూ చీకటిచేత కప్పబడెను. 
ఆకాశము పెద్ద పరాగముచేత కప్పబడి చూచుటకు కష్టముగా ఉండెను. 30 

మూ. కుర్వన్త గః కలహం ఘోరం నారికాస్త ద్రథం (పతి, al 

నిపతుః శతశస్తత్ర దారుణా దారుణారుతాః. 

ప్ర. అ. దారుణారుతాః=దారుణమైన ధ్వని గల, దారుణాః=దారుణములైన, 

శతశః=వందలకొలది, సారికాః=గొరింకలు, ఘోరమ్=ఘోరముగా, కలహమ్=కలహ 

మును, కుర్వన్త గ౩ాచేయుచు, తత్ర=అక్కడ, తద్రథం ప్రతి=రావణుని రథమును 

గూర్చి, నిపేతుఃపడినవి. 

తా. దారుణములైన వందలకొలది గోరెంకలు దారుణముగా అరచుచు, 

భీకరముగా పోరాడుచు ఆతని రథము వైపు ఎగిరినవి. " 1 

మూ, జఘ నేభ్యః స్పులిజ్ఞాంచ్చ నేత్రేభ్యోఒశ్రూణి సంతతమ్, 32 

ముముచుస్తస్వ తురగాస్తుల్యమగ్నిం చ వారి చ. 

ప్ర ఆఅ. తస్య=వానియొక్క, తురగాః=గుట్ణములు, జఘ నేభ్యః=జఘనము 

లనుండి, స్ఫులిజ్ఞాన్ చ=అగ్నికణములను, నేత్రేభ్య=నేత్రములనుండి, ఆశూణి 

చ=కన్నీళ్ళను, అగ్నిం చాఅగ్నిని, వారి చ నీటిని, తుల్యమ్=సమానముగా, 

సంతతమ్ =అవిచ్చిన్నముగా, ముముచుః=విడచినవి. 

తా. ఆతని గుజ్జములు జఘనములనుండి అగ్నికణములను, నేత్రముల 

నుండి కన్నీళ్లను, ఈ విధముగా అగ్నిని నీటిని కూడ సమముగా నిరంతరమూ 

విడచినవి. 32 

మూ. _ఏవంప్రకారా బహవః సముత్సాతా భయావహాః, 33 

రావణస్య వినాశాయ దారుణాః సంప్రజజ్షిరె. 
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ప్ర. అ. ఏవంప్రకారాః= ఈవిధములైన, బహవఃఅనేకమైన, భయావహాః= 

భయమును కలిగించు, దారుణాజదారుణములైన, సముత్సాతాఃాఉత్సాతములు, 

రావణస్య=రావణునియొక్క, వినాశాయానాశముకొరకు, సంప్రజజ్జి రే=పుట్టినవి. 

తా భయము కలిగించే దారుణములైన ఈ విధములైన అనేక 

అపశకునములు రావణుని వినాశమును సూచించుచు కనబడినవి. 383. 

మూ. రామస్యాపి నిమిత్తాని సొమ్యాని చ శివాని చ, వెడి | 
బభూవుర్ణయశం సీని ప్రాదుర్చూతాని సర్వశః, 
ప్ర. అ. సర్వశకణాఅన్నివైపులా, ప్రాదుర్ఫూతానిాపుట్టిన, సౌమ్యాని= 

సొమ్యములు, శివాని=మంగళ్ళపదములూ అయిన, రామస్యారామునియొక్క, 
జయశంసీనిజయమును సూచించు, నిమిత్తాని=నిమిత్తములు, బభూవుఃపుట్లి 
నవి. 

తా. ఇట్ల సౌమ్యములు, మంగళప్రదములు అయిన శకునములు 
రాముని జయమును సూచించుచు అన్ని వైపులా కనబడినవి. 34 

మూ, నిమిత్తాని చ సౌమ్యాని రాఘవః స్వజయాయ వై 35 

దృష్ట్వా పరమసంహృష్టో హతం మేనే చ రావణమ్. 
లు లు 

ప్ర.అ. రాఘవః=రాముడు, స్వజయాయ=తన జయముకొరకు, సౌమ్యాని= 

సౌమ్యములైన, నిమిత్తాని=నిమిత్తములను, దృష్టా (=చూచి, 'పరమసంహృష్టఃామి 
క్కిలి సంతోషించిన వాడై, రావణమ్=రావణుళ్లి, హతమ్=చంపబడినవానినిగా, 
మేనే=తలచెను. ' 

తా. రాముడు తన జయమును సూచించు సాౌమ్యములైన శకునములను 

చూచి, చాల సంతోషించి రావణుడు చచ్చినట్లు అని తలచెను. 35 

మూ తతో నిరీక్వాత్మ గతాని రాఘవో 

రణే నిమిత్తాని నిమిత్తకోవిదః, 
జగామ హర్షం చ పరాం చ నిర్వ ఎతిం i 

చకార యుద్దే హ్యధికం చ విక్రమమ్. 36 

ఇత్యార్దే శ్రీమద్రామాయణే ఆదికావ్యే 
యుద్ధకాణ్హై షడుత్తరశతతమః సర్గః, : 

ప్ర. అ. తతణాఅటుపిమ్మట, నిమిత్తకోవిదః=శకునములలో . పండితు 
డైన, రాఘవళారాముడు, రణే=యుద్ధమునందు,  ఆత్మగతాని=తనలో ఉన్న, 
నిమిత్తాని=నిమిత్తములను (శకునములను), నిరీక్ష్య=చూచి, హర్షం చాసంతో 
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షమును, పరామ్=అధిక మైన, నిర్వృతిం చాసుఖమును, జగామ=పొందెను. 

యుద్దే= =యుద్దమునందు, అధికమ్= అధికమైన, విక్రమం చాపరాక్రమమును కూడ, 

చకార= చేసను. 

తా. అప్పుడు శకునముల విషయములో మంచి జ్ఞానము గల రాముడు 

యుద్దరంగమునందు తనలో కనబడిన శకునములకు సంతోషించెను. సుఖము 

పొందెను. యుద్దమునందు అధికపరాక్రమమును చూపును. 36 

“బాలానందిని* అను శ్రీమదామాయణాం(ధవ్యాఖ్యానమునందు 

యుదకాండములో నూటఆరవ నర నమాప్తము. 



అథ సపోత్తర శతతమః సర్గః 

[రామరావణులు భయంకరముగ పోరాడుట. ] 

మూ. తతః ప్రవృత్తం సుకూరం రామరావణయోస్తదా, 

సుమహద్దె (రథం యుద్దం సర్వలోకభయావహమ్. 1 

(పే అ. తతణాఅటు పిమ్మట, తదా=అప్పుడు, రావమురావణయోః=రామఠా 

వణులకు, సు(క్రూరమ్=చాలక్రూరము, సుమహత్ =చాల గొప్పది, సర్వలోకభయా 
వహమ్=సమస్తలోకములకు భయమును కలిగించేది అయిన, ధ్వెరథమ్= రెండు 
రథములకు సంబంధించిన, యుద్ధమ్=యుద్దము, |ప్రవృత్తమ్= ప్రవేర్తెంచినది. 

తా. పిమ్మట ఆ సమయమునందు రామరావణుల మధ్య సకలలోకములకు 

భయమును కలిగించు. రెండురథములకు సంబంధించిన (ఇద్దరు రథికుల) 
చాల క్రూరమైన గొప్ప యుద్దము జరిగెను. 

మూ. తతో రాక్షస్ససైన్య్వం చ హరీణాం చ మహద్చలమ్, 

ప్రగృహీతప్రహరణం నిశ్నేష్టం సమవర్తత. 2 
ప అ, తతః=అటు పిమ్మట, రాక్షస సైన్యం చారాక్షస సైన్యము, 

హరీణామ్=వానరులయొక్క, మహత్ =గొప్పు బలం చైసైన్యమూ, ప్రగృ 
హీత ప్రహరణమ్=గ హించబడిన ఆయుధములు కలదై, నిశ్చేష్టమ్=నిశేష్టమై, 

సమవర్తత=ఉండెను. 

తా. అప్పుడు రాక్షస సైన్యము, వానరసైన్యమూ కూడ ఆయుధములు 
ధరించి ఆశ్చర్యముతో నిశ్చేష్టమై నిలచి ఉండెను. 2. 

వమా, సంప్రయుద్దే తు తౌ దృష్టా 1 బలవన్నరరాక్షసా, 

వ్యాక్షిప్తహృదయాః సర్వే పరం విసయమాగతాః. 3 

ప్ర అ నంప్రయుద్దా= ప్రవర్తించిన యుద్దము గల, తాఆ్క బల 
వన్నరరాక్షసౌ=బలవంతులైన నరరాక్షసులను, దృష్టా ప్చూచి స =అందరూ, 
వ్యాక్తీప్రహృదంమైకాఆకర్షింపబడిన హృదయములు కలవారై, పరమ=మిక్కిలి, 
విస్మయమ్=ఆశ్చర్యమును, ఆగతాః=పొందిరి. 

తా, బలశాలులైన & నరరాక్షసు లిద్దరూ యుద్ధమునకు దిగుట చూచు 
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అక్కడ నున్న రాక్షసవానరు అందరూ ఆ యుద్ధము చూచుటకు ఆకర్షింపబడన 

హుదయము గలవారె మిక్తిలి ఆశ్నర్వము చెందిరి. 
ల యా (క ర Ss 

జ ఖో 9 ల 

మూ, నావాప్రహరజైర్వ్య(గైర్భుజైర్వి స్మి తబుద్దయః, 

అల 5 VR pe న! 

తష్టుః _బక్ష్య చ సర్వ అ నాభిజగ్ను:ః పరస్పరమ్. 4 

ప్ర. అ. తే=వాళ్లు, సర్వే=అందరూ, నానాప్రహరణైః=అనేకవిధము లైన 

ఆయుధములతో, వ్య గః=వ్యగ్రములై (పట్టుకొని) ఉన్న, భుజైః౭భుజములతో 

కూడినవారె, విసి తబుదయః=ఆశ్చర్యపడుచున్ను బుదులు గలవారె, (పేక ఇ=చూచి, 
యా శ్ర డా షై రా దు ( యి 

తస్టు=నిలచిరి, పరస్తరమ=పరస్పరమును గూర్చి, నాభిజగ్ముః= వెళ్లలేదు. 

తొ. ఆ సైనికు లందరు హస్తములలో అనేకవిధములైన ఆయుధములు 

దరించి, చూచుచు నిలబడి పోయిరి. ఒకరి మీదికి ఒకరు యుద్దానికి వెళ్లలేదు.4 

మూ. రక్షసాం రావణం చాపీ వానరాణాం చ రాఘవమ్, 

పశ్యతాం విస్మితాక్తాణాం సైన్యం చిత్రమివాబభెౌ, 5 

ప్ర. అ. రావణమ్=రావణుళ్లి, పశ్యతామ్=చూచుచున్న, విస్మీతాక్షాణామ= 

ఆశ్చర్యము చెందిన నేత్రములు గల, రక్షసామ్=రాక్ట సులయొక్క, రాఘవమ్=రాముణ్ణి 

చూచుచున్న, వానరాణాం చాభానరులయొక్క, సైన్యమ్= సైన్యము, చిత్రమివా 

చిత్తరువు వలె, ఆబభౌ=ప్రకాశీంచెను. 

తా. రావణుణ్ణి చూచుచున్న రాకస సైన్యము, రాముల్ల్ణి చూచుచున్న 
C3 

దం Ch ౫ 

వానర సైన్యము ఆశ్చర్యముచెందిన కళ్లతో చిత్తరువులో ఉన్నట్లు ఉండిపోయెను.5 

మూ. తేతు తత్ర నిమిత్తాని దృష్ట్వా రాఘవరావణౌ, 

కృతబుద్దీ స్టిరామర్తా యుయుధాతే హ్యభీతవత్ . 6 
యణ డు ఎ బి 

ప్ర అ. తొ=ఆ, రాఘవ రావణా=రామరావణలు, తతాఅక్కడ, నిమి 

త్తాని=శకునములను, దృష్టాా=చూచి, కృతబుద్దీ=చేయబడిన బుద్ది (నిర్ణయము) 

కలవారై, 'స్టిరామరౌ=స్టిరమైన కోపము గలవారై, అభీతవల్ =భయ'పడనివారై, 
ఇ ౧ టా 

యుయుధాలే=యుద్దముచే సిరి. 

తా. ఆ రావుఠావణులు అక్కడ కనబడిన శకునములను చూచి, 

మనస్సులలో స్థిరమైన కోపముతో, భయపడకుండ యుద్ధము చేసిరి. 6 

మూ. _ జేతవ్యమితి కాకుత్ స్టో మర్తవ్యమితి రావణః, mu 

ధృతౌ స్వదీర్యసర్వస్వం యుద్ద౭.దర్శయతాం తదా. ల్లో 

ప్ర అ. జేతవ్యమ్=జయించవలెను, ఇతి=లఅని, కాకుత్ స్థశారాముడు, 

మర వమ్=మరణించవలెను, ఇతి=అని, రావణః=రావణుడు, ధృతాసిశ్చయిం 
మ్య J ప్ర 
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చుకొన్నవారై, తదా=అప్పుడు, యుద్దే=యుద్దమునందు, స్వవీర్యసర్వస్వమ్=తమ 
పరాక్రమముయొక్క _సమస్తధనమును, అదర్శ్మయతామ్=చూ పిరి. 

తా. ఆ సమయమున నాకు జయము లభించి తీరు నని రాముడు, 

నేనెట్లన మరణించవలసినదే అని రావణుడు నిశ్చయించుకొని యుద్దములో 

తమెబలము నంతా చూపిరి. 7 

మూ. తతః | కోధాద్దశగ్రీవః శరాన్ సంధాయ వీర్యవాన్, 

ముమోచ ధ్వజముద్రిశ్య రాఘవస్య రథే స్టీతమ. రి 

ప్ర అ, తతః=అటు పిమ్మట, వీర్యవాన్ =పరాక్రమముగల, దశ్శగవః= 

రావణుడు, క్రోధాత్=కోపమువలన, శరాన్=బాణములను, సంధాయ=సంధించి, 

రాఘవస్య=రామునియొక్క, ధ్యజే=ధ్యజమునందు, స్టితమ్=ఉన్న, ధ్వజమ్=ధ్వజ 

మును, ఉద్దిశ్య=ఉద్దేశించి, ముమోచ=విడచెను. 

తా. పిమ్మట పరాక్రమవంతుడైన రావణుడు కోపముతో బాణములు 

సంధించి రాముని రథముమీద నున్న _ ధ్వజముమీద (ప్రయోగించెను. ర్ 

మూ. తే శరాస్తమనాసాద్య పురందరరథధ్వజమ్, 

రథశక్తిం పరామృశ్య ని'ేతుర్రరణీతలే. 9 

ప్ర. అ. తే=ఆ, శరాజబాణములు, తమ్=ఆ, పురందరరథధ్వజమ్=ఇం 

(దుని రథముయొక్క ధ్వజమును, అనానాద్య=పొందక, రథశక్తిమ్=రథ ముయొ క్క. 

శక్తిని, పరామృశ్య=స్స్ఫశించి, . ధరణీతలే= నేలమీద, నిఫేతుణాపడినవి. 

తా. ఆ బాణములు దేవేంద్రుని ధ్య్వజమును చేరకుండగానే రథశక్తిని 

స్పృశించి నేలమీద పడిపోయినవి. (శక్తి అనగా బహుశా ధ్వజము కట్టన దృఢమైన 

రథశిఖరమై ఉండును. రథముయొక్క ప్రభావం చేత క్రింద పడిపోయినవి 

అని వ్యాఖ్యాతలు వ్రాసిరి. ఒక వ్యాఖ్యాత మాత్రం “రథావయవవిశేషము” అని 

అర్హముకూడ కావచ్చును అని వ్రాసినాడు). ౨ 

మూ. తతో రామో౬పి సంక్రుద్ద్రశ్చాపమాకృష్య వీర్యవాన్, 

కృతప్రతిక్సృతం కర్తుం మనసా సంప్రచక్రమే. టం 

ప్ర. అ. తతజాఅటుపిమ్మట, వీర్యవాన్ =పరాక్రమవంతుడైన, రామూ 
పి=రాముడు కూడ, సం(క్రుద్దః=కో పించినవా డై, చాపమ్=ధనస్సును, ఆకృష్యాలాగి, 

కృతప్రతికృతమ్=(ఆతడు) చేసినదానికి ప్రతిక్రియను,కర్తుమ్=చేయుటకు, మనసా= 

మనస్సుచేత, సంప్రచక్రమే= ప్రారంభించెను. 

తా. పిమ్మట పరాక్రమవంతుడైన రాముడు కూడ కోపించి, ధనస్సు. 
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లాగి, ఆతడు చేసినదానికి ప్రతిక్రియ చేయవలె నని మనసా సంకల్పించెను.10 

మూ. _రావణధ్యజముద్దిశ్య ముమోచ నిశితం శరమ్ 
మహాసర్సమివాసహ్యం జ్వలన్తం "స్వేన తేజసా. ll 

ప్ర అ. రావణధ్వజమ్=రావణునిధ్వజమును, ఉద్దిఫ్థకా =ఉద్దేశించి, మహాసర్స 

మివ=మహాసర్సము వలె, అసహ్యమ్=స హింప శక్యముకాని, "స్వేన =తనసంబంధమైన, 

తేజసా= =లేజస్సుతో, జ్వలన్తమ్ ఇవె మండుచున్నదా అన్నట్టున్న, నిశితమ్= వాడియైన, 

శరమ్ =బాణమును, ముమోచావిడచెను. 

తా. రాముడు మహాసరృము వలె సహింప శక్యము గాని, తన 
చం ఇ అల 

లేజస్సుతో ప్రజ్వలించుచున్నదా అన్నట్లున్న వాడియైన బాణమును రావణుని 

ధ్వజముపై విడచెను. i 

మూ. రామన్చిక్షప తేజస్వీ కేతుమంద్దిశ్వ సాయకమ్, 

జగామ స మహీం ఇిత్హా దశగ్రీవధ్వజం శరః. 12 

(ప్ర అ. తేజ స్వీ=తేజఃశాలియైన, రామః=రాముడు, కేతుమ్= =ధ్వజమును, 

ఉద్దిశ్య=ఉద్దెశించి, సాయకమ్= బాణమును, చిక్షేపావిడచెను. సః శరణఆ బాణము, 
దశ గ్రీవధ్వజమ్=రావణుని ధ్య్వజమును, ఛిత్తా $= ఛేదించి, మహీమ్=భూమిని గూర్చి, 

జగామ= వెళ్లెను. 

తా. రాముడు ఆ ధ్యజమును గురిచూచి బాణమును విడువగా ఆ 

బాణము రావణుని ధ్వజమును ఛేదించి నేలమీద పడెను. 12 

మూ. స నికృత్తిఒపతద్భూమవౌ రావణస్యన్దనధ్వజః, 

ధ్వజస్యోన్మథనం దృష్టా రావణః స మహాబలః. 13 

సంప్రదీప్తో ౬_భవత్కోోధాదమర్గాత్స్రహసన్నివ, 

స రోషవశమాపన్నః శరవర్తం వవర్ష హ. 14 
' చె లె 

(ప్రే అ. సకాల, రావణస్యన్తనధ్వజః=రావణుని రథము పై నున్న ధ్వజము, 

నికృత్త = ఛేదింపబడినదై, భూమౌ=నేలమీద, అపతత్ =పడెను. మహాబలః= =గొప్పు 

బలము గల, సః రావణః=ఆ రావణుడు, ధ్వజస్య =ధ్వజముయొక్క ఉన్మ థనమ్=ఖండ 

నమును, దృష్టా (=చూచి, అమరాత్ =అసూయవలన, ప్రహసన్నివ=నవ్వుచున్నవాడు 

వలె, క్రోధాత్= కోపమువలన, "సేంప్రదీప్తః= మండిపోవుచున్నవాడుగా, అభవత్ = 

ఆయెను. సః=ఆతదడు, _ రోషవశమ్=కోపవశమును,, ఆపన్నః =పొందినవాడై, 

శరవర్తమ్=బాణవర్షమును, వవర్ష హ=వర్షించెను. 

తా. రావణుని రథము పై నున్న ఆ ధ్వజము చెదింపబడి (కింద 

20 
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పడెను. మహాబలశాలియైన ఆ రావణుడు ధ్వజము ఛేదింపబడుట చూచి, 
అమర్షముతో నవ్వుచున్నాడా అన్నట్లు కనబడెను. కోపముతో మండిపడుచు ఆ 

రోషా వేశముతో బాణవర్షమును కుదిపించెను. 13, 14 

మూ. రామస్య తురగాన్ దిపైః శరైర్వివ్యాధ రావణః, 

తే దివ్యా హరయస్తత నాస్టలన్నా పీ బభ్రముః, 15 

బభూవుః స్వస్థహృదయాః పద్మ నాలైరివాహాతాః. 

ప్ర. అ. రావణణారావణుడు, దీష్పెణాప్రజ్యలించుచున్న, _శరైకాబాణా 

ములచేత, రామస్య=రామునియొక్క, తురగాన్=గుజ్జములను, విద్యాధాక్ ట్టను. 

దివ్యాఃాదివ్యములైన, లే తురగాణఆ గుజ్జములు, తత్ర= అక్కడ, నాస్టలన్= 
తొట్రుపాటుపడలేదు, న బభ్రముఃభ్రాంతి చెందలేదు, పద్మనాలైః౭తామరతూళ్ల 
చేత, ఆహతాః ఇవెకొట్టబడినవి వలె, స్వస్తహృదయాకాస్వస్థమైన హృదయములు 

గలవే, బభూవుఃడండెను. 

తౌ. రావణుడు ప్రజ్వలించుచున్న బాణాలతో రాముని గుజ్జములను 

కొబ్లను. దేవలోకమునకు సంబంధించిన ఆ గుజ్జములు అక్కడ తొట్రు. 
పాటుపడలేదు, భయము కూడ చెందలేదు. తామరతూడులతో కొట్టినట్టు 
నిర్భయములై. ఉండెను. మర్ 

మూ. లేషామసంభ్రమం దృష్ట్వా వాజినాం రావణస్తదా, 16 
భూయ 'ఏవ సుసంక్రుద్దః శరవర్షం ముమోచ హం. 

ప్ర అ. తదా=అప్పుడు, రావణజరావణుడు, తేషామ్=ఆ, వాజినాదు=గు 

జములయొక్క, అసంభ్రమమ్=-భయము లేకపోవుటను, దృష్టా(=చూచి, భూయః 

ఏవ=మరల, సుసంక్రుద్దజమిక్కిలి కోపించినవాడై, శరవర్షమ్=బాణవర్షమును, 

ముమోచ హ=విడచెను. 

తా. ఆ గుట్టములు ఏ మాత్రము బెదరకపోవుట చూచిన రావణునకు 

కోపము అధికమయ్యెను. అతడు మరల బాణవర్షము కురి పించెను. 16 

మూ. గదాశ్చ పరిఘాంశ్చెవ చక్రాణీ ముసలాని చ, 17 

గిరిశృజ్ఞాణి వృక్షాంచ్చ తథా శూలపరశ్వధాన్. 

ప్ర అ. గదాశ్చగదలను, పరిఘాంశ్చాపరిఘలను, చక్రాణా-చక్రము 
లను, ముసలాని చాముసలములను, గిరిశృజ్ఞాణి=పర్వతశిఖరములను, _ వృక్షాన్ 

చావృక్షములను, తథా=మరియు, శూలపరశ్వధాన్ =శూలములను, గండగొడ్డళ్ళను 

(ప్రయోగించెను. ల్ 

లా. గదలను, పరిఘలను, చక్రములను, ముసలములను, పర్వతశి ఖర 
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ములను, వృక్షములను, శూలములను, గండ్రగొడ్డళ్లను వర్ణించెను. 

మూ. మాయావిహితమేతత్తు శస్త్రవర్షమపాతయత్ , 18 
సహస్రశస్తదా బాణానశ్రానహృదయోద్యమః. 

ప్ర. అ. తదా=లఅప్పుడు, అశ్రాన్తహదయోద్యమఃణఅలసట చెందని 

హృదయము, ఉద్యమము కలవాడై, ఏతత్ =ఈ, మాయావి హితమ్=మాయచేత 

సృష్టించబడిన, శస్త్రవర్ణమ్=ఆయుధవర్షమును, సహస్రశజవేలకొలది, బాణాన్ = 
లు ఛి లె 

బాణములను, అపాతయత్ =ప్రయోగించెను. 

తా. హృదయమునందు గాని, ఉద్యమమునందు గాని అలసట చెందక 

మాయాకల్పితమైన ఈ  ఆయుధవర్షమును, వేలకొలది బాణాలను ప్రయోగించెను. 

మూ తుములం త్రాసజననం భీవుం భీమప్రతిస్వనమ్, 19 

తద్వర్షమభవద్యుద్దే నై నైకశస్త్రమయం మహాత్. 

ప్ర. అ. యుద్దే= =యుద్దమునందు, తుములమ్=వ్యాకులము, త్రాసజననమ్= 
భయమును కలిగించునది, భీవుమ్= భయంకరము, భీమపతిస్వనమ్= =భయంకరమైన 

ప్రతిధ్వని గలది, తత్=ఆ, _ నైకశ స్త్రమయయ్= =అనేకశ స్త్రములతో ఏర్పడిన, 

మహత్ =గొప్పదైన, వర్షమ్=వర్షము, అభవత్ =ఆయెను. 

తా. ఆ యుద్దమునందు వ్యాకులము, భయమును పుట్టంచునది, 

భయంకరము, భయంకరమైన ప్రతిధ్వని కలది అయిన శస్త్రముల గొప్ప వర్షము 

కురి సెను. “19 

మూ. విముచ్య రాఘవరథం సమన్హాద్యానరే బలే, 20 
సాయకైరన్తరిక్షం చ చకార సునిరన్తరమ్, 

ప్ర. అ. రాఘవరథమ్=రాముని రథమును, విముచ్యావిడచి, సమ 
న్మాత్=చుట్టూ ఉన్న, వానరే=వానరుల సంబంధమైన, బలే= సైన్యమునందు, 
సాయకైజబాణములచేత, అన్తరిక్షమ్=కాశమును, సునిరన్తరమ్= చాల దట్టముగా, 

చకార= =చేసెను. 

తా. అతడు రాముని రథమును విడిచి? పెట్ట చుట్టూ ఉన్న వానర సై 

న్యముమీద బాణములు ప్రయోగించుచు ఆకాశమును అవకాశము. లేకుండ 
చేసెను. 20 

మూ. ముమోచ చ దశగీవో నిఃసంగేనాన్రరాత్మనా, 

వ్యాయచ్చమానం తం దృష్టా తత్సరం రావణం రణే, 

ప్రహసన్నివ కాకుత్చః సందడే నిశితాన్ శరాన్, 22 
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స ముమోచ తతో బాణార్ శతశో౬థ సహస్రశః. 

ప్ర. అ. దశగ్రీవణారావణుడు, నిఃసట్షేనాప్రాణాశ లేని, అన్నరాత్మనా= 

మనస్సుతో, ముమోచ చా ఆయుధములను (ప్రయోగించెను. _ వ్యాయచ్చ 

మానమ్= ప్రయత్నము చేయుచున్న, రణే తత్పరమ్=యుద్ధమునందు ఆసక్తి 
గల, తం రావణమ్=ఆ రావణుణ్ణి, దృష్ట్రాా=చూచి, కాకుత్ స్టః౭రాముడు, 

ప్రహసన్నివ=నవ్వుచున్నవాడు వలె, నిశితాన్=వాడియైన, శరాన్ =బాణములను, 

సందధి=సంధించెను. తతః= పిమ్మట, సః=రాముడు, శతశః= వందలకొలదిె, 

సహస్రశః= వేలకొలది, బాణాన్ =బాణములను, ముమోచ=విడచెను. 

తా. రావణుడు 'ప్రాణములమీద ఆశ వదలి ఆయుధములను ప్రయో 

గించెను. రాముడు ఆ విధముగా యుద్దములో విజృంభించి యుద్దమునందు 

అత్యాసక్తితో ఉన్న రావణుణ్ణి చూచి నవ్వుచున్నవాడు వలె (అనాయాసముగా) 

వాడియైన బాణాలు సంధించి వందలకొలది, వేలకొలది బాణాలను ప్రయోగించెను. 

మూ. తాన్ దృష్టా శ రావణశ్చే స్వశ ర; ఖం నిరన్తరమ్, 23 

తాభ్యాం నియుక్తేవ తదా శరవగ్షణ భాస్వతా, | 5 24 
శరబద్దమివాభాతి ద్వితీయర భాస్వదమృరమ్. ప 

ప్ర. అ. రావణజరావణుడు, తాన్ =బాణములను, దృష్టా కెచూచి; 

స్వశరైః=తన బాణములచేత, ఖమ్=ఆకాశమును, నిరన్తరమ్=అవకాశము లెనిదానినిగా, 
చ(క్రే=చేసెను. తదా=అప్పుడు, తాభ్యామ్=వారిద్దరిచేత, నియుక్తేనాప్రయోగించబ 

డిన, భాస్వతా=ప్రకాశించుచున్న, శరవర్షేణ=బాణవర్షముచేత, భాస్వల్ =కాంతి గల, 

అమృ్బరమ్=ఆకాశము, శరబద్రమ్=శరములచెత కట్టబడిన, ద్వితీయమ్ ఇవా రెండవ 

ఆకాశమువలి, ఆభాతిాపకాశించుచున్నది. 

తా. రావణుడు ఆ బాణములు చూచి తన బాణములచేత ఆకాశమును 

అవకాశము లేని .దానినిగా చేసెను. అప్పుడు వారిద్దరూ ప్రయోగించిన 
ప్రకాశించుచున్న బాణవర్షముచేత, ఆకాశము బాణాలచేత కట్టబడిన కాంతి గల 

రెండవ ఆకాశము వలె (పకాగించుచుండెను. 23, 24 

మూ. నానిమిత్ఫో౭_భవద్బాణో నానిర్భేత్తా న నిష్ఫలః, 

అన్యోన్య మభిసంహత్య నిపేతుర్రరణీతలే, 25 
తథా విస్పజతోర్పాణాన్ రామరావణయోర్మ థె. 

ప్రః అ. మృధే=యుద్దమునందు, రామరావణయోః=రామరావణులు, 

తథా=అట్టు, బాణాన్=బాణములను, విస్పజతోః=విడచుచుండగా, అనిమిత్తః=ల 

క్త వము లేని, బాణః=బాణము, న. అభవత్ =లేకుండెను. అనిర్భేత్తా=లక్ష కము ను 
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భేదించనిది, న=లేదు. నిష్పలజావ్యర్హమైనది, నాలేదు. అన్యోన్యమ్=పరస్పరము, 
అభిసంహత్య= =కొట్ట, ధరణీతలే= =నేల ద, నిపేతుః=పడిపోయినవి. 

తా. ఆ రావురావణులు యుద్దములో ఆ విధముగా బాణాలను 

('ప్రయోగించుచుండగా లక్ష్యము లేనిది కోని, లక్ష మును బేదించనిది కాని, 

వ్యర్థ్హమైనది కాని ఒక్క బాణము కూడ లేకుండెను. అవి పరస్పరము కొట్టుకొని 

క్రింద. పడిపోయినవి. 25 

మూ. ప్రాయుధ్యతామవిచ్చిన్నమస్యన్నౌ సవ్యదక్షిణమ్, 26 

చక్రతుశ్చ శరైర్సో రైర ్నరుచ్చా ;సమివామ్బరమ్. 

ప్ర అ. సవ్యదక్రిణమూఎడమవైెపు, కుడివైపు, అవిచ్చిన్నమ్=ఎడతె 

గకుండగా, అస్యన్తా=బాణములను విడచుచు, ప్రాయుగ్యేతామ్= =యుద్దము 

చేసిరి. ఘో రైఃజభయంకరములైన, శరైణాబాణములచేత, అమ్బరమ్=ఆకాశమును, 

నిరుచ్చ్యాసమివ=ఊ పిరిసలపనిదానిని "వలె, చక్రతుః చ= =చే సిరి. 

తా. వారిద్దరూ ఎడమచెేతితోను, కుడి చేతితోను అవిచ్చిన్నముగా 

బాణములు వదలుచు యుద్దము చేసిరి. భయంకరములైన బాణములచేత 

ఆకాశమును ఊ పీరిసలపకుండా చేసిరి. 26 

మూ. రావణస్య హయాన్ రామో హయాన్రామస్య రావణః, 27 

జఘ్నతుస్తా తదాన్యోన్యం కృతానుకృతకారిణా. 

ప్ర. అ. రావణస్య=రావణునియొక్క, హయాన్ =గుట్ణములను, రామఃారా 

ముడు, రామస్య=రామునియొక్క, హయాన్=గుజ్జములను, రావణః=రావణుడు, 

తౌ=వారిద్దరూ, తదా=అప్పుడు, అన్యోన్యమ్=పరస్సరము, _ కృతానుకృతకారిణా = 

చేసినదానిని అనుకరించి చేయుచు, జఘ్నతుఃాకొట్టిరి. 

తా, రావణుని గుట్టిములను రాముడు క్ రాను. రాముని గుట్టములను 

రావణుడు కొట్టును. ఈ విధముగా వారిద్దరూ ఒక కరు చే సీనదానిని నురొకరు 

అనుకరించి చేయుచు, యుద్దము చేసిరి. 27. 

మూ. ఏవంతుతౌ సుసంక్రుడ్దా చక్రతుర్యుద్దముత్త మమ్, 28 

ముహూర్తమభవద్యుద్దం తుములం రోమహర్షణమ్. 

ప్ర. అ. సుసంక్రుద్దా=చాలా కోపించిన, తౌ=వారిద్దరూ, ఏవమ్=ఈ 

విధముగా, ఉత్తమమ్= ఉత్తమమైన, యుదమ్=యుదమును, చక్రతుః=చేసిరి. 

ముహూర్తమ్=ముహూర్తకాలము, తుములక్=ద్యాకులము, రోమహర్షణమ్= =రో 

మాంచము కలిగించునదీ అయిన, యుద్దమ్= యుద్దము, అభవత్ = ఆయెను. 
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తా. వారిద్దరూ చాల కోపముతో ఈ విధముగా గొప్పు యుద్ధము 

చేసిరి. ముహూర్తకాలము వ్యాకులము, రోమాంచకరము అయిన యుద్దము 

జరిగెను. "8 

మూ. (ప్రయుధ్యమానౌ సమరే మహాబలౌ 
శితైః శరై రావణలక క్ష్మణా(గజా, 

ధ్వజావపాతేన స స రాక్షనాధిపో 

భృశం ప్రచు క్రోధ తదా రఘూత్త మే. 29 

ప్ర అ. మహాబలౌ= =గ్ ప్ప బలము గల, రావణలక్ష్మణా[గ్రజౌ=రావ 

అరాములు, సమరే= =యుద్దమునందు, కితై=వాడయ్లైన, శరై=బాణములచేత, 

పయుధ్యమానౌ=బాగుగా 'యుద్దముచేయుచు ఉండిరి. సః రాక్షసాధిపఃాఆ 
రావణుడు, ధ్వజావపాతేన= ధ్యజము పడిపోవుటచేత, తదా= =అప్పుడు, రఘూత్త మే= 

రామునియందు, భృశమ్=మిక్కిలి, (ప్రచు కోధ=కో పించెను. 

తా. మహాబలవంతులైన ఆ రామరావణులు యుద్ద్ధరంగమునందు 

వాడయైన బాణాలతో బాగుగా యుద్దము చేయుచుండిరి. ధ్వజము పడిపోవుటు 

చేత రావణునకు అప్పుడు రామునిపై చాల కోపము కలిగను. 29 

మూ. తౌ తథా యుధ్యమానౌ తు సమరే రామరావణ, 

దదృశుః సర్వభూతాని విస్మితేనాన్తరాత్మనా. 30 

ప్ర. అ. సమరేడయుద్దమునందు, తథా=అట్లు, యుధ్యమానౌ=యుద్దము 
చేయుచున్న, రామరావణౌ=రామరావణులను, సర్వభూతాని= =సకల భూతములు, 

విస్మితేన= ఆశ్చర్యపడిన, అన్నరాత్మనా=మనస్సుతో, దదృశుః=చూచిరి. 

తా యుద్ధరంగములో ఆ విధముగా యుద్దము చేయుచున్న ఆ 
రామరావణులను సకల భూతములు, ఆశ్చర్యము చెందిన "మనస్సుతో చూచిరి.30 

మూ. అర్హయన్నా తు సమరే తయోస్తా స్యన్లనోత్తమౌ, 
పరస్పరమభిక్రుర్దా పరస్పరమభిద్రుతౌ. 231 

(ప్ర. అ. తయోః=ఆ ఇద్దరియుక్క, స్యన్దనోత్తమౌ= శేషము లైన రథ 

ములు, పరస్పరమ్= పరస్సరమును, ఆరయన్నౌ =పీడించుచు, అభికుద్దొ= =కో పించినభై, 

పరస్పరమ్-= పరస్సరమును, అభిద్రుతొ ఎదురుగా వెళ్లినవి. 

తా. వారి శ్రేష్టమురైన రథములు పరస్సరము పీడించుకొనుచు,. 
మహాకోపముతో ఒకదానికి ఎదురుగా ఒకటి వెల్లినవి. 31 
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మూ. _ పరస్పరవధే యుక్తా ఘోరరూపౌ బభూవతుః, 

మజ్జలాని చ విథీశ్చ గతప్రత్యాగతాని చ, 32 

దర్శయన్హా బహువిధాం సూతసామర్థ (జాం గతిమ్. 

(ప. అ. పరస్పరవధే=పరస్సరముయొక్క వధయందు, యుక్తా=ఆసక్తి 
గలవై, మణ్ణలాని=మండలగతులను, వీథీశ్ళ= ప్రసిద్దమార్గములందు గతులను, గతప్ర 

త్యాగతాని= “దూరముగా వెళ్లుటను, తిరిగి వచ్చుటను, సూతసామర్థ్యజామ్=సారథుల 
సామర్థ్యమువలన కలిగిన, " బహువిధామ్=అ నేకవిధములైన, గతీమ్= గమనమును, 

దర్శయన్నా =చూప్పుచు, ఘోరరూపౌ=భయంకరమైన రూపములు గలవి, బభూ 
వతుః=అయినవి. 

తా. ఆ రథములు ఒకదానినొకటి నశింపచేయుటకై ప్రయత్నించుచు 
సారథుల సామర్హ్యముచేత ఏర్పడిన మండలగతులను, బుజుగతులను, 

దూరము వెళ్లి వచ్చుచుండుటను, బహువిధములైన ఇతరగతులను చూపుచు 

భయంకరములుగా ఉండెను. 32 

మూ, అర్రయన్ రావణం రామో రాసఘువం చాపి రావణః, 33 

గతివేగం సమాపన్నౌ (ప్రతివేగప్రవర్త నే. 

ప్ర ఆఅ రావణమ=రావణుణ్ణి, అర్హయన్ = పీడించుచున్న, రానుః= 

రాముడు, రాఘవమ్ =రాముళ్లో పీడించుచున్న, రావణః చాపి=రావణుడు, 

ప్రతివేగ ప్రవర్త నే= =శత్రువునకు ఎదురుగా చేగమును చూపుటయందు, గతివేగమ్= 
గతివేగమును, సమాపన్నా=పొందిరి. a 

తా. రాముడు రావణుళ్లో, రావణుడు రాముల్లో పీడించుచు ఒకరి 

గతిని మరొకరు అద్దుకొనుటకై తివేగమును చూపుచుండిరి. 33 

మూ. _ క్షిపతోః 'శరజాలాని తయోస్తా స్యన్లనోత్తమౌ, 34 

చేరతుః సంయుగమ హీం సౌసారౌ జలదావివ. 

ప్ర. అ. శరజాలాని=బాణసముదాయములను, క్రిపతోఃాచిమ్ము చున్న, 

తయోః=వారిద్రరియొక్క, స్యన్దనోత్త మౌ=ఉత్తమము లైన రథములు, సాసారౌ=ధా 

రావర్షముతో కూడిన, జలదౌ ఇవ=రెండు మేఘములు వలె, సంయుగమ 

హీమ్= =యుద్దభూమిని, చేరతుః=సంచరించినవి. 

తా. బాణసముదాయములు చిమ్ము చున్న సాది రథ శ్రేష్టములు జలధారలు 

వర్షించుచున్న మేఘములు వలే యుద్దభూమిలో సంచరించినవి. 34 
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మూ. _దర్శయిత్యా తదా తౌ తు గతిం బహువిధాం రణే, వెర్ 

సరస్పరస్యాభిముఖౌ పునరేవ చ తస్టతుః. 

(ప. అ. తదా=అప్పుడు, తౌ=ఆ రథములు, రణే=యుద్దమునందు, బహువి 

ధామ్=అనేకవిధములైన, గతిమ్=గమనమును, దర్శయిత్వా=చూపి, పునరేవ=మరల, 
పరస్పరస్య=పరస్పరమునకు, అభిముఖౌ=అభిముఖములై, తస్థతుః=నిలచినవి. 

తా. ఆ రథములు యుద్దములో అనేకవిధములైన గతులు చూసి 

మరల ఒకదానికొకటి ఎదురుగా నిలచినవి. 35 

మూ. ధురం ధురేణ రథయోర్వక్త్రం వక్తేణ వాజినామ్, 36 
పతాకాశ్చ పతాకాభిః సమీయుః స్రితయోస్తదా. 
ఖో 

ప్ర. అ. తదా=అప్పుడు, స్థతయోఃనిలచిన, రథయోః=రథములయొక్క; 

ధురమ్=కాడి, ధు రేణ=కాడితోను, వాజినామ్=గుజములయొక్క, వక్త్రృమ్=ము 
డె b 

ఖము, వక్తే =ముఖముతోను, పతాకాః=పతాకలు, పతాకాభిః చ=పతాకలతో ను, 

సమీయుః=కలి సినవి. 

తా. అప్పుడు రథములు నిలచినప్పుడు వాటి కాడి కాడితోను, గుజ్టాల 
ముఖాలు ముఖాలతోను, పతాకలు పతాకలతోను కలిసినవి. 36 

మూ, రావణస్య తతో రామో ధనుర్ముక్తః గెతేః శ రవ 37 

చతుర్భిశ్చతురో దీప్తాన్ హయాన్ ప్రత్యపసర్పయత్. 

ప్ర అ తతః=అటు పిమ్మట, రామః=రాముడు, ధనుర్ముక్తజధన 

స్సుచేత విడవబడిన, చతుర్చిజనాలుగు, శితె=వాడియైన, _శరైణాబాణముంల 
చేత, రావణస్యారావణునియొక్క, దీప్తాన్ప్రకాశించుచున్న, చతురః=నాలుగు, 
హయాన్ =గుజ్జములను, ప్రత్యపసర్పయత్=వెనుకను మరలునట్లు చేసేను. 

తా. అప్పుడు రాముడు ధనస్సునుండి నాలుగు వాడియైన బాణాలు, 
ప్రయోగించి రావణుని ప్రకాశించుచున్న నాలుగు గుజ్జములు వెనుకకు మరలునట్లుు 

చేసెను. 37 

మూ. స క్రోధవశమాపన్నో హయానామపసర్పణే, 38 
ముమోచ నిశితాన్ బాణాన్ రాఘవాయ దశాననః. 

ప్ర. అ. హయానామ్=గుఅ్రములయొక్క, అపసర్సణే=వెనుకకు మర 
ల్ఫుటయందు, (కో ధవశమ్=కోపవశమును, ఆపన్నః=పొందిన, సః దశాననః=ఆ 

రావణుడు, రాఘవాయారామునకు, నిగితాన్=వాడియైన, బాణాన్ =బాణములను, 
ముమోచ=విడచెను. 
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తా. గుజ్జములు వెనుకకు పోవునట్లు చేయుటచేత కోపించిన ఆ 

రావణుడు రాముని ప్రై వాడియైన బాణాలు (పయోగించెను. 38 

మూ. సో౭_తివిద్దో బలనతా దశగీచేణ రాఘవః, 39 

జగామ న "కారం చన చాపీ వ్యథితో ౬ భవత్. 

ప్ర అ. బలవతా=బలవంతు డైన, దశగ్రీ వేణ=రావణునిచేత, అతి 

విద్ధా౭ఎక్కువగా కొట్టబడిన, రాఘవః=రాముడు, వికారమ్=వికారమును, న 

జగామ=పొందలేదు. వ్యధితః చ=వ్యథ చెందినవాడు కూడ, న అభవత్ =కాలేదు. 

తా, బలవంతు డైన రావణుడు అంతగా బాణాలతో కొట్టనా కూడ 

రాముడు ఏ మాత్రము “వికారము పొందలేదు; వ్యథ చెందలేదు" 39 

మూ. చిక్షేప చ పునర్వాణాన్ వజపాతసమస్వనాన్ , 40 

సారథిం వజ్రహస్తస్య సముద్దిశ్య దశాననః, 

ప్ర. అ. దశాననః=రావణుడు, వజ్రహస్తస్య=ఇం ద్రునియొక్క, సారథిము= 

సారథిని, ఉద్దిశ్యా =ఉద్రేశించి, పునణామరల, వజపాతసమస్వనాన్ = = పీడుగుపాటుతో 

సమానమైన ధ్వని గల, బాణాన్ =బాణములను, చిక్లేప=విసరెను. 

తా. రావణుడు మరల మాతలి పై పిడుగుపాటు వంటి ధ్వని గల 

బాణములను (పయోగించను. 40 

మూ. మాతలేస్తు మహావేగాః శరీరే పతితాః శరాః, 41 
a 9 శల జో ఈల 

న సూక్త్ష్మమబ సంమోహం వ్యథాం వా ప్రదదుర్యుథి. 

ప్ర అ. మాతలేః=మాతలియొక్క, శరీ రే=శరీరముమీద, పతితాః=ప 

డన, మహావేగాః= =గ్గసిప్పు వేగము గల, శరాః=బాణములు, సుసూక్ష్మమపీాచ్చాల 

కొంచెమైనను, సంమోహమ్=సంమోహమును గాని, వ్యథాం వా=వ్యథను కాని, 

న డ్రదదుకాకరిగించలేదు. 

తా. మాతలి శరీరముమీద పడిన మహావేగము గల బాణములు కొంచె 

మైనను సంమోహమును గాని, వ్యథను కాని కలిగించలేదు. 41 

మూ. తయా ధర్షణయా క్రుర్హో మాతలేర్న తథాత్మనః, 42 

చకార శరజాలేన రాఘవో విముఖం రిపున్. 

ప్ర. అ. రాఘవారాముడు, మాతలేః=మాతలియొక్క, తయా 

ధర్గణయా=ఆ పీడించుటచేత, క్రుద్దః=కో పించెను. ఆత్మనః=తనయొక్క, ధర్హ 

ణముచేత, తథా=అట్లు, న= =కోపీంపలేదు. శరజాలేన= =బాణసముదాయమువేత, 

రిపుమ్=శత్రువును, విముఖమ్=విముఖునిగా, చకార=చేసెను. 
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తా. రావణుడు మాతలిని పీడించుటచే కలిగినంతగా రామునకు తనను 

పీడించుటచేత కూడ కోపము కలుగలేదు. అతడు బాణసముదాయమును 

ప్రయోగించి శత్రువును విముఖుణేగా చేసెను. 42 

మూ. వింశతిం త్రింశతిం షష్టిం శతశో౭_థ సహస్రశః 43 

ముమోచ రాఘవో వీరః సాయకాన్ స్యన్లనే రపోః. 

ప్ర. అ. వీరఃవీరుడైన, రాఘవణారాముడు, రిపోః=శత్రువుయొక్క; 
స్యన్త నే=రథమునందు, వింశతిమ్=ఇరువది, (త్రింశతిమ్=ముప్పుది, షష్టిమ్=-అరువది, 

అథామరియు, శతశః=వందలకొలది, సహ్మస్తశః=వేలకొలది, సాయకాన్ =బాణము 
అను, ముమోచైావిడచెను. 

తా. వీరుడైన రాముడు శత్రువు రథముపై ఇరవై ముప్పు, అరవై, 
వంద, వెయ్యి - ఈ విధముగా బాణములను విడచెను. = 43 

మూ. రావణో౭_పీ తతః క్రుద్దో రథస్లో రాక్ష సేశ్వరః, 44 
వన డు యి 

గదాముసలవర్షేణ రామం ప్రత్యర్హయద్రణే. 

ప్ర. అ. తతఈఆటుపిమ్మట, (క్రుద్దణాకో పించిన, రాక్ష సేశ్వరః=రాక్ష సరా 
జైన, రావణో౬_ పి=రావణుడు కూడ రణే=యుద్దమునందు, రామమ్=రాముక్లో, 

లా (॥ ల్ు గదాముసలవర్షిణాగదలయొక్క ముసలములయొక్క వర్షముచేత, ప్రత్యర్రయఅ = 
కీ - 

ఎడించెను. 

తా. అప్పుడు రాక్షసరాజైన రావణుడు కూడ కోపించి రామునిపై 

గదలను, ముసలములను వర్షించి పీడించెను. 44 

మూ. తత్ర్రయుక్తం పునర్యుద్దం తుములం రోమహర్షణమ్, 45 

గదానాం ముసలానాం చ పరిఘూణాం చ నిస్వవైః, 

శరాణాం ప్పజ్ఞవాతైశ్చ క్షుభితాః సప్త సాగరాః, 4:6 

ప్ర. అ. పునణామరల, తత్సయుక్తమ్=వారిచేత చేయబడిన, యుడ్హమ్= 
యుద్దము, తుములమ్=వ్యాకులముగాను, రోముహర్షణమ్=రోమాంచజనకముగాను, 
గదానామ్=గదలయొక్క, ముసలానాం. చాముసలములయొక్క, _పరిఘాళాకాం 
చాపరిఘలయొక్క, నిఃస్వనైజాధ్వనులచేత, సప్త సాగరాజఏడు సముద్రములు, 
క్షు భితాాక్షోభింప చేయబడినవి. 

తా, మరల వారిద్దరూ ప్రారంభించిన యుద్ధము వ్యాకులముగా ను 
రోమాంచజనకముగాను ఉండెను. గదల, ముసముల, సరిఘుల ధ్య్వనులచేతను, 
బాణముల పొన్నుల గాలులచేతను, ఏడు సముద్రములు క్షోభింపబడెను. 
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మూ. క్టుబ్దానాం నాగరాణాం చ పాతాలతలవా సినః, 

వ్యథితా దానవాః సర్వే పన్నగాశ్చ సహస్రశః. 47 

ప్ర. అ. కృుబ్దానామ్=క్షోీభ చెందిన, సాగరాణామ్=సముద్రములయొక్క, 

పొతాలతలవాొ సినః=పాతొలమునందు నివ సించుచున్న, సర్వేకసమస్త మైన, దానవాః= 

దానవులు, సహగస్రశః=చేలకొలది, పన్నగాశ్చ=పన్నగులు (సర్పములు), వ్యథితాః=వ్యథ 
చెందెను. 

తా. సాగరములు క్షోభచెందగా వాటి (కింద నున్న హెతాళములో 

నివసించు దానవు లందరు, వేలకొలది పన్నగులు వ్యథ చెందిరి. 47 

మూ. చకమ్సే మేదినీ కృత్స్నా సశెలవనకాననాా, 

భాస్కరో నిష్ప్రుభశ్వా పన్న వవౌ చాపి మారుతః. 48 

ప్ర. అ. సశైలవనకాననా=శైలములతో, వనములతో, అరణ్యములతో కూడిన, 

కృత్స్నా=సమస్తమైన, మేదినీ=భూమి, చకమ్చే=కంపించెను. భాస్కరశ్చ=సూర్యుడు 
కూడ, నిష్ఫ్రభఃాకాంతి లేనివాడు, ఆసీత్=ఆయెను. మారుతశ్చాపి=వాయువు 
కూడ, న వవౌ=వీచలేదు. 

తా. పర్వతములతో, వనములతో, అరణ్యములతో సహా సమస్తభూమి 

కంపించెను. సూర్యుని కాంతి తగ్గెను. గాలి వీచుట మానివేసెను. 

మూ. తతో దేవాః సగన్తర్వాః పిద్దాశ్ళ పరమరయః, 
యా లా య యె 

చిన్నామాపేదిరె సర్వే సకింనరమహోరగాః. 49 

ప్ర. అ. తతః=అటు పిమ్మట, సగన్హర్వాః౭గంధర్వులతో కూడిన, దేవాః= 

దేవతలు, సిద్దాశ్స= సిద్దులు, పరమరయః=మహరులు, సకింనరమహోరగాః=కిం 
ఠా యా యె చని 

నరులతోను మహోరగులతోను కూడిన, సర్వే=అందరూ, చిన్తామాచింతను, 
ఆపేది రే=పొందిరి. 

తా, అప్పుడు, దేవతలు, గంధర్వులు, సిద్దులు, మహర్షులు, కీంనరులు, 

మహోదరులు వీరందరూ చింతొక్రాంతులైరి. 49 

పగ 2, కల గ్ ర o మూ. స్వస్తి గోబ్రాహ్మణేభ్యో౭_స్తు లోకా స్తిష్టన్తు శాశ్వతాః, 

జయతాం రాఘువః సంఖ్యే రావణం రాక్ష సేశ్వరమ్. 50 

ఏవం జపన్లో ౭_పశ్యం స్తే దేవాః సర్షిగణాస్తదా, 

రామరావణయోర్యుద్దం సుఘోరం రోమహర్షణమ్. 51 

ప్ర. అ. తదా=అప్పుడు, సర్షిగణాఖాబు షిగణములతో కూడిన, తే=ఆ, 
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దేవాః= దేవతలు, గోబ్రాహ్మణేభ్యజగోవులకు, బ్రాహ్మణులకు, స్వస్పి=స్వస్తి, అస్తు 

అగుగాక,  లోకాః=లోకములు, శాశ్వతాః =శాశ్వతములై, తిష్టన్తు=ఉండుగాక, 

రాఘవఃారాముడు, సంఖ్యేాయుద్దమునందు, రాక్ష సేశ్వరమ్ =రాక్షసరాజైన, రావ 
ణమ్=రావణుల్ణీ, జయతామ్= జయించుగాక, ఏవమ్=ఇట్లు, ేజపన్లకా మెల్లగా 

చెప్పుకొనుచు, ఘోరమ్=చాల ఘోరమైన, రోమహర్షణమ్= “రోమాంచజనకమైన। 

రామరావణయోః=రామరావణులయొక్క, యుద్దమ్= యుద్ధమును, అపశ్యన్=చూ 
చిరి. 

తా. అప్పుడు దేవతలు, బుషిగణములు --"గోవులకు బ్రాహ్మణులకు 

స్వస్తి అగుగాక! లోకములు నశించకుండా స్టీరముగా ఉండుగాక! రాముడు 

యుద్దములో రాక్షసరాజైన రావణుళ్లి జయించుగాక” అని మెల్లగా చెప్పుకొనుచు 

చాల్ ఘోరము, రోమాంచజనకము అయిన ఆ రామరావణుల యుద్దమును 
చూచిరి. 48, 51] 

మూ. గన్దర్వాప్పరసాం సంఘా దృష్టా [0 యుద్దమనూపమమ్, 

గగనం గగనాకారం సాగరః సాగరోపమః, 52 
రామరానణయోర్యుద్దం రామరానణయోరివ,. 

ఏవం బ్రువన్హో దదృశుస్తద్యుద్దం రామరావణమ్. 53 

ప్ర. అ. గన్దర్వాప్పరసామ్= గంధర్వులయొక్క అప్పరసలయొక్క, సంఘాఃక= 

సంఘములు, అనూసిముర్=సాటి లేని, యుద్దమ్= యుద్ధమును, దృష్టా్వ=చూచి, 

గగనమ్= ఆకాశము, గగనాకారమ్=ఆకాశముయొక్క ఆకారము వంటి ఆకా 

రము గలది, సాగరణాసముద్రము, సాగరోపమః= =సముద్రముతో సమానము, 

రామరావణయోః=రామరావణులయొక్క, యుద్దమ=యుద్దము, రామరావణయోా 

రివ=రామరావణుల యుద్దము వలి ఉన్నది, చీవమ్=ఇట్లు, (బువన్తః=పలుకుచు, 

రామరావణమ్=రానురావణుల సంబంధమైన, తత్ =ఆ, యుద్ధమ్= యుద్ధమును, 

దదృశుఃా౭చూచిరి. 

తా, గంధర్వుల సంఘములు, అప్పరసల సంఘములు సాటిలేని వా! 

యుద్దము చూచి “ఆకాశము ఆకాశము వంటిది; సముద్రము సముద్రము 

వంటీది; రామరావణుల యుద్ధము రామరావణుల యుద్దము వంటిది” అని 

ఒకరితో ఒకరు అనుకొనుచు ఆ రామరావణ యుద్ధమును చూచిరి. 52, 53 

మూ. తతః క్రోధాన్మహాబాహూ రఘూణాం కీరివర్దన, 

సంధాయ ధనుషా రామః శరమాశీవిషోపమమ్, రశ 
రావణస్య శిరో౭_చ్చిన్హచ్చీ) మజ్జ లితకుణ్జలమ. . 

తచ్చిరః పతితం భూమౌ దృష్టం లోక్షెస్తిభిస్తదా. 55 
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ప్ర. అ. తతఃఅటు పిమ్మట, మహాబాహుః=గొప్ప బాహువులు గల, రఘూ 

ణామ్=-రఘువంశ రాజుల, కీర్తి వర్ణనః=కీర్తి ని వృద్ధి పొందించు, రామః=రాముడు, 

కోధాత్ =కోపమువలన, ధనుషా=ధనస్సు చేత, ఆశీ విషోపమమ్=సర్పమువంటి, 

శరమ్=బాణమును, సంధాయ=సంధించి, శ్రీమత్ =శోభాయుక్త మైన, జ్వరితకుణ్ణ 

లమ్=ప్రకాశించుచున్న కుండలములు గల, రావణస్య శిరణారావణుని శిరస్సును, 

అచ్చిన్లత్ =చేదించెను. తదా=అప్పుడు, భూమౌ=నేలమీద, పతితమ్=పడిన, తత్ =ఆ, 

శిరఃచశిరస్సు, (త్రిభిణామూడు, లో కైజలోకములచేత, దృష్టమ్-చూడబడినది. 

తా. సీమ్మట, గొప్ప బాహువులు గలవాడు, రఘువంశరాజుల కీర్తిని 

వృద్ది పొందించువాడూ అయిన రాముడు కోపించి, సర్వము వంటి బాణమును 

ధనస్సుమీద సంధించి, శోభాయుక్షము, ప్రకాశించుచున్న కుండలములు గలదీ 

అయిన రావణుని శిరస్సును ఛేదించెను. అప్పుడు నేలమీద పడిన ఆ శిరస్సును 

మూడు లోకములు చూచెను. 54, 55, 

మూ, త బ్యవ సదృశం చాన్యద్రావణన్యోళ్టితం వరః, 

తత్ క్రిప్తం క్రిప్రహస్తేవ రామేణ క్షిప్రకారిణా. 56 

ప్ర. అ.తస్యెవ=ఆ శిరస్సు కే, సదృశమ్=సమానమైన, అన్యత్ =మరియొక, 

రావణస్య=రావణునియయుక్క, శిరః=శిరస్సు,  ఉత్థితమ్=లేచినది, తత్ =అది, క్రిప్రహ 

స్పేన=శీఘ్రహస్తము గల, క్రి ప్రకారిణా=శీ ఘ్రముగా పని చేయు, 'రామేణ=రామునిచేత, 

కిపమాతెగగొట్టబడినది. 

తా. ఆ శిరస్సు వంటిదే మరి యొక శిరస్సు రావణునికి మొలచెను. 

హస్తలాఘవముతో శీఘ్రముగా పనులు చేయు రాముడు దానిని కూడ చేదించెను. 

మూ. ద్వితీయం రావణశిరశ్చిన్నం సంయతి సాయకైః 
చిన్నమాత్రం చ తచ్చీర్షం పునరవ ప్రదృశ్యతే, 57 

ప్ర అ సంయలి=యుద్దమునందు, ద్వితీయమ్ = రెండవ, రావ 

ణశిరః=రావణుని శిరస్సు, సాయకెః=బాణములచేత, ఛిన్నమ్=ఛేదించబడినది. 
ర్ం 

తత్ =ఆ, సీర్షమ్=శిరస్సు, ఛిన్న మాత్రమ్=ఛేదించబడిన వెంటనే, పునరేవ=మరల, 

దృశ్యతే=కనబడెను. 

తా. యుద్దమునందు రావణుని ఆ రెండవ శిరస్సు కూడ బాణముచేత 

చేదించబడెను. చేదించబడిన వెంటనే అది మరల కనబడెను. 57 

మూ. తదప్యశనిసంకాశైశ్సిన్నం రామస్య సాయకెః, 

ఏవమేవ శతం ఛిన్నం గిరసాం తుల్యవర్చసామ్. 58 
/ 

ప్ర అ. తద పి=అదికూడ, అశనిసంకా శః౭వజమువంటి, రామసాయకైః= 
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రాముని బాణములచేత, _ ఛిన్నమ్=ఛేదించబడినది. ఏవమేవ=ఈవిధముగానే, 
తుల్యవర్పనామ్=సమానమైన కాంతి గల, గిరసామ్=శిరస్సులయొక్క, శతమ్=శ 
తము, ఛిన్నమ్=ఛేదింపబడినది. 

తా. రాముడు వజ్రాయుధము వంటి బాణములచేత దానిని కూడ 

ఛేదించెను. ఈ విధముగా సమానమైన కాంతి గల నూరు శిరస్సులను 
ఖండించెను. 58 

మూ న చవ రావణస్యాన్హో దృశ్యతే జీవితక్షయే, 

తతః సర్వా స్త్ర విద్వీరః కొసల్యానన్లవర్తనః, 59 
Cu లా యా 

మార్గణైర్చహుభిర్యుక్తన్చినయామాస రాఘవః. 

ప్ర అ. రావణస్య=రావణునియొక్క, జీవితక్రయే=జీవితక్షయము కలుగగా, 

అన్నజఅంతము, న చైవ దృశ్యలే=కనబడుటలేదు. తతణాఅటు పీమ్మట, సర్వాష్ర 
విత్=సకల అస్త్రములను ఎరిగిన, వీరఃజవీరుడైన, కౌసల్యానన్షవర్రనజకొాసల్యయొక్క 
ఆనందమును వృద్ది పొందించు, బహుభిః=అనేకము లైన, మార్షణైః=బాణములతో 

యుక్తకాకూడిన, రాఘవః=రాముడు, చినయామాస=ఆలోచించెను. 

తా. ఇన్ని మార్లు ఛేదించినను రావణుడు ప్రాణములు విడచి 
అంతమొందుట కనబడలేదు. అప్పుడు, సకలాస్త్రములు ఎరిగినవాడు, వీరుడు, 
కౌసల్యానందవర్రనుడు,. అనేక బాణములు గలవాడు అయిన రాముడు ఇట్లు 
చింతించెను. 59 

మూ. మారీచో నిహతో యైస్తు ఖరో యెసు సదూషణః, 
క్రౌఇ్బావనే విరాధస్తు కబన్లో దజ్జకే వనే, ee 
యైః నాలా గిరయో భగ్నా వాలీ చ క్లుభితో౭_మ్బుధిః, 60 
త ఇమే సాయకాః సర్వ యుదెే ప్రాత్యయికా నుమ జ్ ( 
కింను తత్కారణం యేన రావణే మన్తతేజసః. 0౮1 

ప్ర. అ. యైః=వేటిచేత, మారీచః=మారీచుడు, నిహతః=చంపబడినాడో, 
మెఃవేటిచేత, సదూషణః=దూషణునితో కూడిన, ఖరఃణఖరుడు, [కౌ ఇ 

వ నే=క్రాంచవనమునందు, కబన్టఃాకబంధుడు, దణ్ణకావ నే=-దండకారణ్యమునందు, 
విరాధః తుూవిరాధుడు చంపబడినాడో, య్రైః=వేటిచేత, సాలాః=సాలవృక్షములు, 
గిరయఃపర్వతములు, భగ్నాణాబద్దలుకొట్టబడినవో, వాలీ చ=వాలికూడ చంప 
బడినాడో, అమ్బుధిక=సముద్రము, క్షుభితఈ=క్షోభ పెట్టబడినదో, తే=అట్టి, ఇమే. 
సాయకాఃఈ బాణములు, సర్వే=అన్నీ, మమానాకు, యుద్దేయుద్దమునందు, 
ప్రాత్యయికాః=విశ్వాసస్తానములు. యేన=దేనిచేత, రావణే=రావణుని విషయమున, 
మన్హ్దలేజసః=మందమైన తేజస్సు గలవో, తత్=ఆ, కారణమ్=కారణము, కిం 

శ 
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ను=ఏది? 

తా ఏ బాణములచేత మారీచుడు చంపబడినాడో, వేటిచేత 

ఖరదూషణులు, కై కౌంచవనములో కబంధుడు, దండకావనములో విరాధుడు 

చంపబడినారో, ఏ బాణములచేత సాలవృక్షములు, పర్వతమూ చేదింపబడినవో, 

వేటిచే వాలి చంపబడెనో, సముద్రము క్ష్ కోఖింపచేయబడెనో, యుద్దములో నాకు 

విశ్వాసస్థానములైన అట్టి ఈ బాణములు రావణుని విషయమున అల్పవీర్యము 

లగుటకు కారణము ఏమై ఉండును! 60, 61 

మూ. ఇతి చిన్లాపరశ్సాసీ దప్రమత్తశ్చ సంయుగే, 
వవర్ణ శరవర్తాణి రాఘవో రావణోరసి. 62 

ప్ర.అ. రాఘవః=రాముడు, సంయుగే= =యుద్దమునందు, ఇతి= ఇట్లు, 

చిన్నాపరః= =ఛింతానిమగ్ను డై, అ|పమత్తశ్చ=ఏమరిపాటు చేనివాడుగా, ఆసీత్ = ఉం 

డెను. రావణోర సి=రావణునివక్ష్షస్థలమునందు, శరవర్దాణి= బాణవర్షములను, 

వవర=వరించెను. 
ఉన్నై ఆమె 

తా, రాముడు యుద్దరంగములో ఈ విధముగా ఆలోచించుచు, 

ఏమరిపాటు లేనివాడై, రావణుని “వక్షస్థలము ఫ్సీద్ర బాణవర్షములు కురి పించెను. 

62 

మూ. రావణో౭_ సి తతః క్రుద్లో రథస్టో రాక న పేర 

గదాముసలవర్తేణ రామం ప్రత్యర్రయద్రణే. 63 

ప్ర. అ. తా.ఈ సర్గలోని 43 వ శ్లోకము చూడుడు. 

మూ.  తత్ప్స్రవృత్తం మహద్యుద్దం తుములం రోమహర్షణమ్, 
అన్తరిక్ష చ భూమౌ చ పునశ్చ గిరిమూర్హని. 64 

ప్ర అ. తుములమ్=వ్యాకులము, రోమహర్షణమ్= రోమాంచకరము 

అయిన, మహత్ =గ్గొప్పదైన, తత్ =ఆ, యుద్ధమ్= యుద్దము,అన్తరిక్షే చ=ఆకాశ 

మునందు, భూమౌ చ=భూమిమీద, పునశ్చ= మరల, గిరిమూర్హని= పర్వతము పైన, 

ప్రవృత్తమ్= =జరిగినది. 

తా. - వ్యాకులము, రోమాంచకరమూ అయిన ఆ మహాయుద్ధము 

ఆకాశమునందు, నేలమీద, పర్వతముమీద జరిగెను. 4 

మూ. దేవదానవయక్షాణాం పిశాచోరగరక్ష సామ్, 
పశ్యతాం తన్మహాయుద్దం పప్తరాత్రమవర్తత. 65 

ప్ర. అ. దేవదానవయక్షాణామ్=దేవతలు, దానవులు, యక్షులు, పిశాచోరగ 



608 శ్రీమద్రామాయణము 

రక్షసామ్= పిశాచములు ఉరగులు, రాక్షసులు, పశ్యతామ=చూచుచుండగా, తత్=ఆ, 

మహాయుద్ధమ్=మహాయుద్ధము, సప్తరాత్రమ=ఏడు రోజులు, అవర్తత=జరి గను. 

తొ. దేవ - దానవ - యక్ష - పిశాచ - ఉరగ - రాక్షసులు 

చూచుచుండగా ఆ మహాయుద్దము ఏడు రోజులు జరిగెను. 65 

మూ. నైవ రాత్రిం న దినసం న ముహూర్తం న చ క్షణమ్, 
రామరావణయోర్యుద్దం విరామముపగచ్చతి. 66 

ప్ర, అ. రామరావణయోః=రామరావణులయొక్క, యుద్రమ్=యుద్ధము,; 

రాత్రిమ్=రాత్రిని (రాత్రియందు), విరామమ్=విరామమును, న ఉపగచ్చతి= 

పొందలేదు.  దివసమ్=పగలు, నైపాందలేదు. ముహూర్తమ్=ముహూర్తమును, 

న=పొందలేదు, క్షణం చాక్షణమును కూడ, న=పొందలేదు. 

తా. ఆ రామరావణయుద్దమునకు రాత్రి గాని, పగలు గాని, ఒక 

ముహూర్తము గాని, ఒక్క క్షణము గాని విరామము లేకుండెను. 66 

మూ. దశరథసుతరాక్ష సేన్తుయో 

ర్రయమనవెక్ష | రణే స రాఘవస్య, 

సురవరరథనారథిర్మహాత్నా 

రణరతరామమువాచ౬వాక్యమాశు. 67 

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే ఆదికావ్యే 

యుద్దకాణ్జై సప్పోత్తరశతతమః సర్గః. 

ప్ర. అ. దశరథసుతరాక్ష సీన్చేయోణారామరావణులయొక్క, రణే=యుద్ద. 
మునందు, రాఘవస్య=రామునియొక్క, జయమ్=జయమును, అనవేక్ష ఫెచూడక, 

మహాత్మా=మహాత్ముడైన, సః=ఆ, సురవరరథసారథిః=మ హేంద్రరథనారథి, రొ 

రతరామమ్=యుద్దమునందు  అసక్తుడై ఉన్న రాముణ్ణి గూర్చి, ఆశుాశీఘ్ర 
ముగా,వాక్యమ=వాక్యమును, ఉవాచాపలి౩ను. 

తా. రామరావణుల మధ్య జరుగుచున్న ఆ యుద్దములో రాము డంకా 

జయించకుండుట చూచి మహాత్ముడైన మాతలి, యుద్దాసక్తు డైన రామునితో 

శీఘ్రముగా ఇట్లు పలికెను. 67 

“బాలానందిని” అను శ్రీమదదామాయణాంధవ్వాఖ్యానమునందు 

యుద్దకాండలో నూటఏడవ సర్గ నమాస్తము. 



అథ అషోత్తరశతతమః సర్గః 
రం ras 

[రాముడు రావణుని నంహరించుట.] 

చూ. అథ సంస్మారయామాస మాతలీ రాఘవం తదా, 

అజానన్నివ కిం వీర త్వమేనమనువర్త సె. 1 

ప్ర. అ.అథ= పిమ్మట, తదా=అప్పుడు, మాతలిః=మాతఠి. రాఘ 

వమ్=రాముళ్లి, _సంస్మారయామాసా స్మరింపచేసెను. వీర=ఓ! వీరుడా! 

అజానన్నివాఏమీ ఎరుగనివాడు వలె, త్వమ్=నీవు, ఏనమ్=వీనిని, కిమ్=ఎందుకు, 

అనువర్త సే=అనువర్తించుచున్నావు? 

తా. అప్పుడు మాతలి రామునకు జ్ఞాపకము చేసెను. “ఓ! వీరుడా! 
ఏమీ తెలియనివాడవు వలె ఎందుకు ఈతనితో ఇంతసేపు యుద్దము 

చేయుచున్నావు?” 1 

మూ, విస్సజా స్మ వధాయ త్వమ స్ర్రం 'పైతామహం ప్రభో, 

వినాశకాలః కథితో యః సురైః సో౭_ద్య వర్తతే, 2 

ప్ర. అ. ప్రభో=ఓ! ప్రభూ! త్వమ్ =నీవు, వధాయ=వీని సంహారముకొరకు, 

అస్మెవీనికి, పైతామహమ్=బ్రహ్మదెవుని సంబంధమైన, అస్ర్రమ్=అస్త్రమును, 
విస్సజ=విడువుము. _ సురైః= వతలచేత, యః=ఏ, వినాశకాలః=వినాశకాలము, 

కథితః=చెప్పబడినదో, సః=అది, అద్య=ఇప్పుడు, వర్తతే=ఉన్నది. 

తా. ఓ! సర్వసమర్దుడా! ఈతనిని చంపుటకు బ్రహ్మాస్త్రమును 
ప్రయోగించుము. దేవతలు చెప్పిన వీని వినాశకాలము ఇప్పుడు వచ్చి ఉన్నది.2 

మూ. తతః సంస్మారితో రామస్తేన వాక్యేన మాతలేః, 

జగ్రాహ స శరం దీప్తం నిఃశ్వసన్తమివోరగమ్, 3 

యం తస్మె ప్రథమం ప్రాదాదగస్తో$ భగవానృషిః, 

బ్రహ్మదత్తం మహాబాణమమోఘం యుధి వీర్యవాన్. 4 

(ప్ర అ. తతః=అటు పిమ్మట, మాతలేః=మాతలియొక్క, తేన వా క్యేన=ఆ 

వాక్యముచేత, సంస్మారితః=స్మరింపచేయబడిన, వీర్యవాన్ =పరా(క్రమవంతుడైన, 

రామఃాఆ రాముడు, బ్రహ్మదత్తమ్ాబ్రహ్మచేత ఇవ్వబడిన, యుధాయుద్ధము 
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నందు, అమోఘమ్=వ్యర్థము కాని, యమ్=ఏ, మహాబాణమ్=గొప్ప బాణమును, 

(పథమమ్=పూర్వము, భగవాన్ భగవంతుడైన, అగస్త్యః బు షిః=అగస్త్య బు షీ 

తస్మె=ఆతనికి, ప్రాదాత్ =ఇచ్చెనో, దీప్తమ్=ప్రజ్యలించుచున్న, నిఃశ్వసన్తమ్=బుసక్ 

ట్టుచున్న, ఉరగమ్ ఇవ=సర్పము వలె ఉన్న, శరమ్=బాణమును, జుగ్రాహ=గ్రహించెను. 

తా. పిమ్మట మాతలి వాక్యముచేత స్మరింపజేయబడిన పరా[క్రమశాలియైన 

ఆ రాముడు, (బహ్మచేత ఇవ్వబడిన, యుద్దములో తిరుగు లేని ఏ బాణమును 

పూర్వము భగవంతుడైన అగస్త్యుడు తన కిచ్చెనో అట్టి, బుసలు కొట్టుచున్న 
పాము వలె ఉన్న ప్రకాశించుచున్న బాణమును తీసెను. ౩,4 

మూ. బ్రహ్మణా నిర్మితం పూర్వమిన్హార్హమమితౌజనా, 

దత్తం సురపతేః పూర్వం త్రిలోకజయకాబ్ క్రిణః. క్ 

ప్ర. అ. (మూడవ శ్లోకము మొదట పన్నెండవ శ్లోకము వరకు 
అన్ని శ్లోకాలకు ఒకళే అన్వయము). పూర్వమ్=పూర్వము, ఇన్హారమ్=ఇంద్రుని 

నిమిత్తము, అమితౌజసా=గొప్ప తేజస్సు గల, [బహ్మణా=ాబ్రహ్మ వునిచేత, నిర్మి 

తమ్=నిర్మింపబడిన, పూర్వమ్ =పూర్వము, (త్రిలోకజయకాజ్ క్షిణణా మూడు లోకముల 
జయమును కోరు, సురపతేః= వేంద్రునకు;, దత్తమ్=ఇవ్వబడిన (బాణమును 

గ్రహించెను) 

తా. పూర్వము గొప్ప తేజస్సు గల (బ్రహ్మదేవుడు దీనిని ఇంద్రుని 

కొరవై నిర్మించి మూడు లోకములను జయించుటకై ఆతనికి ఇచ్చెను. 5 

మూ. యస్య వాజేషు. పవనః ఫలే పావకభాస్కరౌ, 
శరీరమాకాశమయం గౌరవే మేరుమన్లరౌ, 6 

ప్ర. అ. యస్య=దేనియొక్క, వాజేషు=వేగసాధనములైన రెక్కలయందదు, 

పవనావాయువు, ఫలే=ములికియందు, పావకభాస్కరౌ=అగ్నిసూర్యులూ,. గౌరవే=ాబ 
రువునందు, మేరుమన్లరౌ= మేరుమందరపర్వతములూ అధిష్టానదేవతలుగా ఉన్నారో, 

- శరీరమ్=శరీరము, ఆకాశమయమ్=ఆకాశస్వరూపమో ((బ్రహ్మస్వరూపమో) అట్టి 
శరమును గ్రహించెను. 

తా. దాని వేగసాధనములైన రెక్కలయందు వాయువు, ములికియందు 

అగ్నిసూర్యులు,. బరువునందు మేరుమందరపర్వతములు అధిష్టా నదేవతలుగా 
ఉందురు. దాని శరీరము [బహ్మ మయము. 6 

మూ. జాజ్వల్యమానం వపుషా సుపుజ్ఞం హేమభూషితమ్, ౨. 
తేజసా సర్వభూతానాం కృతం భాస్కరవర్చసమ్. గ్ల 
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ప్ర. అ. వపుషా=దేహముచేత, జాజ్బల్యమానమ్= ప్రజలించుచున్నది, సుపు 

జమ్ = మంచి పొన్నుగలది, హేమభూ షితమ్=బంగారముచెత అలంకరించబడినది, 
సర్వభూతానామ్= సమస్తభూతములయొక్క, తేజసా= =లేజస్సుచేత, కృతమ్= =చేయ 

బడినది, భాస్కరవర్చసమ్=సూర్యునివంటి కాంతి గలదీ (అయిన బాణమును 
(గహించెను.) 

తా. దాని శరీరము మంటలతో నిండి ఉండెను. బంగారముచేత 

అలంకరించిన దాని పొన్ను చక్కగా ఉండెను. అది సకలభూతములలోని 

తేజస్సును తీసి దానితో నిర్మింపబ డిను. సూర్యునివంటి కాంతితో ఉండెను. 7 

మూ. సధూమమివ కాలాగ్నిం దీప్తమాశీవిషోపమమ్, 
నరనాగాశ్వవృన్లానాం భేదనం క్షిప్రకారిణమ్. 8 

లా ల 

ప్ర. అ. సధూమమ్=ధూమముతోకూడిన, కాలాగ్నిమ్ ఇవాకాలాన్నివలె, 

దిప్తమ్= =ప్రజలించుచున్నది, అశీ విషోపమమ్ాసర్పము వలె ఉన్నది, నరనాగాశ్వవృన్లా 

నామ్= =నరుల, గజముల, అశ్వముల సముదాయములకు, బేదనమ్= =బద్దలుకొట్టునది, 

క్రిపకారిణమ్=శీఘ్రముగా పని చేయునది, (అయిన బాణమును గ్రహించెను) 

తా. సర్పము వంటి ఆ బాణము ధూవుముతో కూడిన (పళయకాలాగ్ని 

వలి (పజ్యలించుచుండిను. నరుల, గజముల, అశ్వముల సముదాయములను 

బ్రద్దలుక్ట్టనది. నీఘ్రముగా పనిచేయును. తి 

మూ. ద్యారాణాం పరిఘాణాం చ గిరీణాం చాపి భేదనమ్, 

నానారుధిరదిగాబ్గం మెదోద్యిం సుదారుణమ్. 9 

ప్ర అ, ద్వారాణామ్= ద్వారములకు, పరిఘాణామ్=కోటగడియలకు, 

గిరీణాం చాపి =పర్వతములకు, భేదనమ్=భేదనము చేసినది, నానారుధిరదిగ్దాజ్ఞమ్ = 

అనేకవిధములైన రక్తములచేత పూయబడిన శరీరము గలది, మేదోదిగ్గమ్= =కోవ్వుచేత 
పూయబడినది, సుదారుణమ్= చాల భయంకరమూ (అయిన బాణమును (గహిం 

చెను.) 

తా. ఆ బాణము ఎన్నో ద్వారములను, కీట గడియలను, పర్వతములను 

బ్రద్దలుకొట్టను. దాని శరీరము అనేకవిధములైన రక్తముచేత, కొవ్వుచేత 

పూయబడి చాల భయంకరముగా ఉండెను. 9 

మూ. వజ్రనారం మహానాదం నానాసమితిదారణమ్, 

సర్వవిత్రాసనం భీమం శ్వసన్తమివ పన్నగమ్. 10 

ప్ర అ. వజసారమ్= వజమువంటి సారము గలది, మహానాదమ్= 

గొప్ప ధ్వని గలది, నానాసమితిదారణమ్= =అనేకయుద్దములందు చీల్చివేయునది, 
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సర్వవిత్రాసనమ్=అందరినీ భయ పెట్టునదీ, శ్వసన్తమ్=బుసలుగొట్టుచున్న, పన్నగమ్ 

ఇవాసర్పము వలె ఉన్నది. (అయిన బాణమును గ్రహించెను 

తా ఆ బాణము వజమువంటి సొరము గలది. గొప్ప ధ్వని 

చేయునది, అనేక యుద్దములలో " శత్రుసైన్యాదులను చీల్చివేసినది. అందరినీ 
భయపెట్టునది. బుసలు కొట్టుచున్న పామువలె భయంకరముగా ఉన్నది. 10 

మూ. కజ్బ్యగృధ్రబకానాం చ గోమాయుగణరక్షసామ్, 

నిత్యం భక్షప్రదం యుద్దే యమరూపం భయావహమ్. 1 

ప్ర. అ, యుడ్డ=యుద్దమునందు, కజ్కగృ(ధ్రబకానాం చైడేగలకు, 

(గద్దలకు, కొంగలకు, నోమాయుగణరక్షసామ్=నక్కల గుంపులకు రాక్షసులకు, 

నిత్యమానిత్యము, భక్షప్రదమ్=-ఆహారము నిచ్చునది, యమరూపమ్=యమునివంటి 

రూపము గలది, భయావహమ్=భయమును కలిగించునది అయిన బాణమును 
(గ్రహించెను. 

తా. ఆ బాణము నిత్యమూ యుద్దములో డేగలకు, (గద్దలకు, నక్కల 
గుంపులకు, రాక్షసులకు ఆహారము నిచ్చుచుండును. యముని వంటి రూపముతో 
భయంకరముగా ఉండును. మ] 
మూ. నననం వానరేనాణాం రకసామవసాదనమ్, 

వాజితం వివిధైర్యాజైశ్సారుచి|తైర్లరుత్న తః, క్షే 

ప్ర. అ. వానరేన్దాణామ్ =వానరనాయకులకు, నన్ద నమ్=ఆనందకరము, రక్ష 
సామ్=రాక్షసులకు, అవసాదనమ్=వినాశకరము, గరుత్మత=గరుత్మంతునియొక్క; 
చితైకాచిత్రవర్ణములైన, వివిధైః=అనేకవిధములైన, వాజైః=రెక్కలచేత, వాజితమ్= 
వేగము కలదిగా చేయబడినదీ. (అయిన బాణమును గ్రహించెను.) 

తా. ఆ బాణము వానరనాయకులకు ఆనందము కలిగించునది. రాక్ష 
సులను నశింపచేయునది. గరుత్మంతుని _ విచ్మిత్రవర్ణములు గల అనేకవిధములైన 
రెక్కలు కట్టి మంచి వేగము ఉండునట్లు చేయబడినది. 12 

మూ. తముత్తమేషుం లోకానామిక్ష్యాకుభయనాశనమ్, . 

ద్విషతాం కీర్రిహరణం ప్రహర్షకరమాత్మనః. 13 

అభిమన్త ౪) తతో రామస్తం మహేషుం మహాబలః, 
వెదప్రోక్తేన విధినా సందధే కార్ముకే బరీ. 14 

ప్ర ఆఅ మహాబలఃగొప్పు బలము గల, బలీ=బా హుబలముగల, 

రామఃరాముడు, లోకానామ్=లోకములలో, ఉత్తమేషుమ్=ఉత్తమబాణ మైనది, 
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ఇక్షాకుభయ నాశనమ్ =ఇక్ష్యాకువంనీయుల భయమును నశింపచేయునది, ద్విష 

తామ్=శృత్రువులయొక్క, కీర్తిహరణమ్=కీర్తిని హరించునది, ఆత్మనజాతనకు, 
ప్రహర్షణమ్=సంతోషము కలిగించునది అయిన, తమ్=ఆ, మహేషుమ్=మహాబాణ 

మును, వేద(ప్రోక్తేనా వేదోక్త మైన, విధినా=విధానముచేత, అభిమన్త్య్ర=అభిమం త్రించి, 

కార్ము కాధనస్సునందు, సందదే=సంధించెను. 

తా. ఆ బాణము మూడు లోకములలోను ఉత్తమమైనది. ఇక్షాకువం 

శీయుల భయమును నశింపచేయునది. శత్రువుల కీర్తిని హరించునది. తనకు 
సంతోషము కలిగించునది. మహాబలశాలియెన రాముడు ఆ మహాబాణమును 

వేదోక్త ప్రకారము అభిమంత్రించి ధనస్సుమీద సంధించెను. 13, 14 

మూ. తస్మిన్ సంధీయమానే తు రాఘవేణ శరోత్తమే, 

సర్వభూతాని సంత్రేసుశ్చచాల చ వసుంధరా. 15 

నో ప్ర అః రాఘవేణ=రామునిచేత, తస్మిన్ =ఆ, శరోత్త మే=ఉత్తమమైన 

బాణము,. సంధీయమానే=సంధింపబడుచుండగా, సర్వభూతాని=సకలభూతములు, 

సంత్రేసు=భయపడినవి. వసుంధరా=భూమి, చచాల=చలించెను. 

తా. రాముడు (శ్రేష్టమైన ఆ బాణమును సంధించుచున్నప్పుడు 

సకలభూతములు భయపడినవి. భూమి కంపించెను. 15 

మూ. స రావణాయ సంక్రుద్దో భృశమాయమ్య కార్ముకమ్, 

చిక్లేప పరమాయత్తః శరం మర్మవిదారణమ్. 16 

ప్ర. అ. సంక్రుద్ధః=కో పించిన, సః=ఆ రాముడు, కార్ముకమ్ధనస్సును, 

భృశమ్ =మిక్కిలి, ఆయమ్య=వంచి, పరమాయత్తః=మిక్కిలి సావధానచిత్తు డై, 

మర్మవిదారణమ్ =మర్మస్థలమును చీల్చివేయు, శరమ్=ఆ బాణమును,రావ 

ణాయ=రావణునికొరకు, చిక్షేప=ప్రయోగించెను. 

తా. కోపించిన ఆ రాముడు ధనస్సును బాగా లాగి, సావధానచిత్తుడై 

మరుసానమును చఛచీలివేయు ఆ బాణమును రావణునిపె |పయోగించెను. 16 స్థానమును చీల్చి పై ( 
మూ. స వజ ఇవ దురరో వజ్రిబాహువిసర్దితః, 

నా aA జు 

కృతాన్త ఇన చావార్యో న్యపతద్రావణోరసి. 17 

ప్ర. అ. వజ్రిబాహువిసర్ణితః=ఇంద్రుని బాహువుచేత విడవబడిన, వ(జః 

ఇవావజము వలె, దుర్హర్షః=ఎదిరింప శక్యము కానిది, కృతాన్తః ఇవాయ 

ముడు వలె, అవార్యః=నివారింప శక్యము కానిదీ అయిన, సః=ఆ బాణము, 

రావణోరసి=రావణుని వక్షఃస్థలమునందు, న్యపతత్ =పడెను. 
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తా. ఇంద్రుని బాహువుచేత ప్రయోగింపబడిన వజాయుధము వలె 
ఎదిరింప శక్యము కానిది, యముడు వలే నివారింప శక్యము కానిదీ అయిన 
ఆ బాణము రావణుని వక్షఃస్థలముమీద పడెను. 17 

మూ. స విసృష్ణో మహాచేగః శరీరాన్తకరః శరః, 
చిచ్చేద హృదయం తస్య రావణస్య దురాత్మనః. 18 

ప్ర. అ. విసృష్టణావిడవబడిన, మహావేగః=గొప్ప వేగము గల, శరీరాన్తకరః= 
శరీరమును అంత మొందించు, సః శరః=ఆ బాణము, దురాత్మనః=దురాత్ము డైన, 
తస్య=ఆ, రావణస్య=రావణునియొక్క, హృదయమ్=హృదయమును, బిభేద=భే 
దించెను. 

తా. శరీరమును అంత మొందించు మహావేగము గల ఆ బాణము ఆ 
విధముగా విడవబడినదై దురాత్ముడైన ఆ రావణుని హృదయమును (బ్రద్దలు 
కొటను. 18 

రు 

మూ. రుధిరాక్తః స వేగేన శరీరాన్తకరః శరః, 
రావణస్య హరన్ ప్రాణాన్ వివేశ ధరణీతలమ్. 19 

ప. అ. శరీరానకరః=శరీరమును అంతమొందించు సః శరణాఆ [a ర్త 
బాణము, వేగేన= వేగముతో, రావణస్య=రావణునియొక్క, ప్రాణాన్ =ప్రాణములను, 
హరన్=హరించుచు, రుధిరాక్తణజరక్తముచేత పూయబడినదై, ధరణీతలమ్=నేలను, 
వివేశపవేశించెను. 

తా. శరీరమును అంత మొందించు ఆ బాణము వేగముగా వెళ్ళి 
రావణుని ప్రాణములను హరించి, రక్తముచేత పూయబడినదై నేలలో (ప్రవేశించెను. 

మూ స శరో రావణం హత్యా రుధిరార్త్రీకృతచ్చవిః, 

కృతకర్మా నిభృతవత్స్వతూణీం పునరావిశత్. 20 

ప. అ. సః శరః=౪౮ బాణము, రావణమ్=రావణుళ్లి, హత్వా=చం పి, 

రుధిరాక్ష్రుకృతచ్చవిః=రక్రముచేత తడిగా చేయబడిన కాంతిగలదై, కృతకర్మా=చేయ 
బడిన పని గలదై, నిభృతవల్ =రహస్యముగా వలి, స్వతూణీమ్=తన అంబులపాొదిని, 
పునఃామరల, ఆవిశత్ = ప్రవేశించెను. 

తొ. ఆ బాణము రావణుణ్ణి సంహరించి, రక్తముచేత తడిసి, తాను 
చేయవలసిన పని చేసిన పిమ్మట చడీ చప్పుడూ లేకుండ తానుండు 
అంబులపొదిలోనికి మరల ప్రవేశించెను. 20 
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మూ. తస్య హస్తాద్దతస్యాశు కార్ముకం చ ససాయకమ్, 

నిపపాత సహ ప్రాణైర్భశ్యమానస్య జీవితాత్ . 21 

ప్ర. అ. హతస్య= చంపబడిన, జీవితాత్ =జీవితమునుండి, భశ్యమానస్య= 

భ్రష్టుడగుచున్న (దూరమగుచున్న), తస్య=వానియొక్క, హస్తాత్ =హస్తమునుండి, 

ససాయకమ్=బాణముతో కూడిన, కార్ముకమ్=ధనస్సు, ఆశు=శీఘ్రముగా, (ప్రొణైః 

సహాప్రాణాలతో కూడ, నిపపాత=పడెను. 

తా. ఆ విధముగా చంపబడి జీవితమును కోల్పోవుచున్న ఆ రావణుని 

హస్తమునుండి బాణముతో కూడిన ధనస్సు క్రింద పడెను. ప్రాణములు 

పోయెను. 21 

మూ. _గతాసుర్భీమవేగస్తు నైరృతేన్లో) మహాద్యుతిః, 

పపాత స్యన్లనాద్భూమౌ వృత్రో వజ్రహతో యథా. 22 

ప్ర.అ. భీమవేగణభయంకరమైన వేగము గలవాడు, నుహాద్యుతిః=గొప్ప 
కాంతి కలవాడూ అయిన, నైరలేన్షుః=ఆ రాక్షసరాజు, గతాసుః=పోయిన ప్రాణములు 

గలవాడై, వజహతః=వజ్రాయుధముచేత కొట్టబడిన, వృత్రః యథావృత్రాసురుడు 

వలె, స్యన్తనాత్ =రథమునుండి, భూమౌ=నేలమీద, పపాత=పడెను. 

తా. భయంకరమైన వేగము, గొప్ప తేజస్సు గల ఆ రావణుడు 

ప్రాణములు విడచి, వజ్రాయుధము చేత కొట్టబడిన వృత్రాసురుడు నలె 

రథము పైనుండి నేలమీద పడెను. 22 

మూ. తం దృష్టా పతితం భూమౌ హతశేషా నిశాచరాః, 

హతనాథా భయత్రస్తాః సర్వతః సంప్రదుద్రువుః. 23 

ప్ర. అ. భూమౌ=నేలమీద,సతితమ్=పడిన, తమ్=ఆ రావణుణ్ణి, దృష్టా $= 

చూచి, హతశేషాః=చంపబడగా మిగిలిన, నిశాచరాఃరాక్షసులు, హతనాథాః= 

చంపబడిన ప్రభువు కలవారై, భయత్రస్తాః=అపాయమునుండి భయపడినవారై, 

సర్వతః=అన్ని వైపులా, సంప్రదుద్రువుః=పారిపోయిరి. 

తా. నేలమీద పడిపోయిన ఆ రావణుణ్ణి చూచి చంపగా మిగిలిన 

రాక్షసు లందరూ ప్రభువు మరణించుటచేత భయాక్రాంతులై అన్ని వైపులకు 
పారిపోయిరి. 23 

మూ. _సర్వతశ్చాభిపేతుస్తాన్ వానరా ద్రుమయోధినః, 

దశగ్రీవవధం దృష్ట్వా వానరా జితకాశినః. 24 

ప్ర అ. దుమయోధినః=వృక్షము లతో యుద్ధము చేయు, వాొనరాఃణా 
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వానరులు, తాన్=వాళ్ళను, _సర్వతఃణాలన్ని వైపులా లభి బతుక్కి 

వెళ్ళిరి. దశగీవవధమ్=రావణుని వధను, దృష్ట్ర్వా=చూచి, వానరౌణావా్వ్యా 

జితకాగినణాజయముచేత (ప్రకాశించువారు అయిరి. ఎలు, 

పారిపోవుచ్వు. తా. వృక్షములతో యుద్దము చేయు వానరులు వుచ్చున్న ఆ 

రాక్షసులను అన్ని వెపులనుండి ఎదిరించిరి. రావణుని వధను చూచి వారు 
టు మ్న్ న్ 

లందరు విజయముచేత ప్రకాశించిరి (ఆనందించిరి). 
లనీ 

మూ. అర్షితా వానరైర్భష్టా లజ్కామభ్యసతన్ భయాత్, 
హతాశ్రయత్వాతృరుణైర్పాష్పప్రస్రవణైర్ము ఖైః. 25 

ప్ర అ, వాన రైఃావానరులచేత, అర్షితాః= ఏడింపబడిన ఆ రాక్షసులు, 

భ్రష్టాణపారిపోయినవారై, భయాత్ =భయమువలన, హతాశయత్వాత్ చంప్పుడ్రన 
ఆశయము కలవారగుటవలన, కరుఖైః=దీనములైన, బాషృప్ర సవణైః=కన్నీ ళ్ళు కార్చు 
చున్న, ముఖైః=ముఖములతో, అజ్కామ్=లంకను గూర్చి, అభ్యపతన్ =పరు త్తి 
వెళ్ళిరి. 

తా. వానరులచేత పీడింపబడిన ఆ రాక్షసులు పొరిపోయి ఆమకు 

ఆశ్రయము నిచ్చు రావణుడు చంపబడుటచే దీనములైన, కన్నీళ్లు కార్చుచున్న 
ముఖములలతో, భయా।కాంతులై లంకకు పరు గెత్తిరి. 25 

మూ. తతో వినేదుః సంహృష్టా వానరా జితకొాశినః, . 

వదనో రాఘవజయం రావణస్య చ తద్వధమ్. 26 

ప్ర. అ. తతఃఅటుపిమ్మట, జితకాశిన=జయముచేత ప్రకాశించుచున్న, 
వానరాః=వానరులు, సంహృష్టాః=సంతో షించినవారై, రాఫఘవజయమ్=ఠాముని 

జయమును, రావణస్య=రావణునియొక్క, తద్వధం చ=ఆ రామునిచేత వధనూ 
కూర్చి, వదన్తఃాచెప్పుకొనుచున్నవారై, వినేదుః=ధ్వని చేసిరి. 

తా. పమ్మట విజయముతో ప్రకాశించుచున్న వానరులు సంతో షింయుచు 
రాముని విజయమును, రాముడు రావణుని సంహరించుటను గూర్చి చెప్పుకొనుచు 
హర్షధ్యానములు చేసిరి. 26 

మూ. అథాన్తరిన్త వ్యనదత్వౌమ్య స్ర్రిదశదునుభిః, ? 
దివ్యగన్హవహస్తత్ర మారుతః సుసుఖో వవౌ. 27 

ప్ర. అ. అథాఅటు పిమ్మట, అన్తరిశ్లే=ఆకాశమునందు, సౌమ్యః=సౌమ్య 
“పైన, త్రీదశదున్దుభిణాదేవతల దుందుభి, వ్యనదత్మోగెను. తత్రాఆక్కాడే 
దివ్యగన్థవహఃాదివ్యగంధమును మోయుచున్న, సుసుఖకాచాల _ సుఖకతమైన, 
మారుతణ౯వాయువు, వవౌ=వీచెను. | 
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తా. అప్పుడు దేవదుందుభి మధురముగా (మోగెను. అక్కడ దివ్యమైన 
సుగంధమును వహించుచు వాయువు సుఖకరముగా వీచెను. 27 

మూ. నిపపాతాన్తరిక్షాచ్చ పుష్పవృష్టిస్తదా భువి, 
కిరన్తి రాఘవరథం దురవాపా మనోహరా. 28 

ప్ర. అ. తదా౭అప్పుడు, అన్తరిక్షాత్ =ఆకాశమునుండి, రాఘవరథమ్= 

రాముని రథమును, _ కిరన్తీచల్లుచు, దురవాపా=పొందుటకు శకృముకాని, 
మనోహరా=మనోహర మైన, పుష్పవృ ష్టిఃాపుష్పవర్షము, భువి=భూమిమీద, నిప 
పొత=పడెను. 

తా, అప్పుడు ఇతరులకు ఎవరికీ లభించని మనోహరమైన పుష్పనర్గము 

రాముని రథముమీద పుష్పములు వెదజల్లుచు, ఆకాశమునుండి నేలమీద 

పడెను. 28 

మూ. రాఘవస్తవసంయుక్తా గగనే చ విశుశ్రువే, 
సాధు నాధ్సితి వాగ[గ్యా దేవతానాం మహాత్మనాము. 29 

ప్ర_ అ. మహాత్మనామ్=మహాత్ము లైన, దేవతానామ్=దేనతలయొక్క, 

సాధు సాధు ఇతి=బాగు బాగు అని, రాఘవస్తవసంయుక్తా=రాముని స్తోత్రముతో 

కూడిన, అగ్యా= (శ్రేష్ట మైన, వాక్=వాక్కు, గగనే=ఆకాశమునందు, విశుశ్రువే 

చ=వినబడెను కూడ, 

తా. రాముణ్ణి స్తుతించు మహాత్ములైన దేవతలు పలికిన “బాగు బాగు” 

అను (శేష్టమైన వాక్కు ఆకాశమునందు వినబడెను. 29 

మూ. ఆవివేశ మహాన్ హరో దేవానాం చారణైః సహ, 

రావణే నిహతే రౌద్రే సర్వలోకభయంకరే. 30 

ప్ర. అ. రౌ(దే=క్రూరుడు, సర్వలోకభయంక రాసర్వలోకములకు భయంక 

రుడూ అయిన, రావణే=రావణుడు, నిహతే=చంపబడినవాడగుచుండగా, చారణైః= 

చారణులతో కూడ, దేవానామ్=దేవతలకు (ను), మహాన్=గొప్ప, హర్షణసంతోషము, 

ఆవివేశ=ఆవేశించెను. 

తా. క్రూరుడు, సర్వలోకభయంకరుడూ . అయిన ఆ రావణుడు 

చంపబడగానే దేవతలు, చారణులు, గొప్ప సంతోషము పొందిరి. 30 

మూ. తతః సకామం సుగ్రీవమబ్గదం చ విభీషణమ్, 

చకార రాఘవః ప్రీతో హత్వా రాక్షసపుంగవమ్. ౩1 

ప్ర అ ఎగవమ్=రాక్షస శేష్యుణ్ణి, హత్వా 
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చంపి, (ప్రఈః=సంతో షించిన, రాఘవః=రాముడు, సుగ్రీవమ్=సు గ్రీవుళ్లో; అబద 

చాఅంగదుళ్లి, విభీషణం చావిభీషణుణ్ణి, సకామమ్=తీరిన కోరిక గలవానినిగ, 

చకార=చేసెను. 

తా. రావణుణ్ణి చంపి సంతో షించుచున్న రాముడు రావణసంహారముచేశ 

సుగ్రీవాంగదవిభీషణుల కోరికను _ తీర్చెను. dl 

మూ. తతః ప్రజగ్ముః ప్రశమం మరుద్గణా 

దిశః ప్రకేదుర్విమలం నభో భవత్ , 

మహీ చకమ్సే న చ మారుతో వవౌ 
స్టీరప్రభశ్చాప్యభవద్దివాకరః. ౩2 

ప్ర, అ, తతః=అటు పిమ్మట, మరుద్గణాః= దేవతాగణములు, (పశ 

మమ్=శాంతిని, (ప్రజగ్నుః=పొందినవి. దిశణదిక్కులు, (ప్రసిదుఃా ప్రసన్న ములైనవి, 

నభః=ఆకాశము, విమలమ్=నిర్మలము, అభవత్ =ఆయెను, మహీ=భూమి, న 

చకమ్చే=కం పించలేదు. మారుతః=వాయువు, _ వవౌ=వీచెను. దివాకరః 

చాపీసూర్యుడు కూడ, స్థిరప్రభఃకా స్థిరమైన కాంతి గలవాడు, అభవత్ =ఆయెను, 

తా. అప్పుడు దేవత లందరు మనఃశాంతి పొందిరి. దిక్కులు (ప్రసన్నము 
లైనవి. ఆకాశము నిర్మల మయ్యెను. భూమి కంపించలేదు. వాయువు 
సుఖకరముగా వీచెను. సూర్యుని కాంతి స్థిరముగా ఉండెను. 32 

మూ. తతస్తు సుగ్రీవవిభీషణాజ్ఞదాః 
సుహృద్విశిష్టాః సహలక్ష్మణాస్త దా, 

సమేత్య హృష్టా విజయేన రాఘవం 
రణే౬భిరామం విధినాభ్యపూజయన్. 33 

ప్ర. అ. తతః=అటు పిమ్మట, సుహృద్విశిష్టాః= స్నేహితులతో కూడిన, 
సహలక్ష్మణాః=లక్ష్మణునితో కూడిన, సుగీవవిభీషణాజ్ఞదాః=సు గీవవిభీష౯కాం గదుల, 
రణే=యుద్దమునందు, విజయేన=విజయముచేత, హృష్టాః=సంతో షిం చినవారై, 
అభిరామమ్మనోహరుడైన, రామమ్=రాముణ్ణి, సమేత్య=చేరి, తదా=అప్పుడు, 
విధినా=నియమానుసారముగా, అభ్యపూజయన్ =పూజించిరి. 

తా. పిమ్మట సుగ్రీవవిభీషణాంగదులు, లక్ష్మణుడు, ఇతరమ్మిత్రులు 
యుద్దములో రాముని విజయముచేత సంతోషించి, ఆతనిని సమీపించి, 
మనోహరుడైన ఆ రాముణ్ణి యథావిధిగా పూజించిరి. (కొనియాడిరి. 39 



యుదకాండము 
ళ్లు 

619 

మూ. స తు నహతరిపుః స్టరప్రతిజ్ఞః 

క్వజనబలాభినృతో రణే రరాజ, 

రఘుకులన్ఫపనన్లనో మహొజా 

స్త్రిదశగణైరభిసంవృతో యథేన్రః. రెడ్త 

ఇత్యారై శ్రీ శ్రీమద్రామాయణే ఆదికావ్యే 

యుద్ధకాణ్హై అష్ట్రోత్తరశతతమః సర్గః, 

ప్ర. అ. నిహతరిప్పుః=చంపబడిన శత్రువు గల, స్పరప్రతిజ్ఞఃా స్టిర మైన ప్రతిజ్ఞ 

గల, మహొజాః=గ =గెప్పు తేజస్సు గల, రఘుకులన్ఫపనన్హనఃా =రఘువంశరాజులకు 

ఆనందకరుడైన,  సః=ఆ రాముడు, రణే=యుద్దరంగమునందు, స్వజనబలాభి 

వృతః=స్వజనులచేతను, సైన్యముచేతను చుట్లు వారుకొనబడిన, మహేన్లిః 
ర రిం యె 

ఇవ=మహేంద్రుడు వలె, రరాజ=ప్రకాశించెను. 

తా. రఘువంశరాజులకు ఆనందకరుడైన ఆ రాముడు శత్రువును చంపి, 

ప్రతిజ్ఞను నిలుపుకొని, యుద్దరంగములో తన మిత్రాదులతోను సైన్యముతోను 

కూడినవాడై, దేవతాగణములతో కూడిన ఇంద్రుడు వలె ప్రకాశించెను. 

“బాలానందిని” అను శ్రీముదామాయణాంభవ్యాఖ్యానమునందు 

యుద్దకాండలో నూటఎనిమిదవ నర్గ సమాప్తము. 



అథ నవాధిక శతతమః సర్గః 

[విభీషణుడు విలవీంచుట, రాముడు ఆతనిని ఊరడించి రావణునకు 
అంత్యనంన్క్కారము చేయు మని ఆతనిని ఆదేశించుట.] 

మూ. భ్రాతరం నిహతం దృష్టా ; శయానం నిర్హితం రణే, 

శోకవేగపరీతాత్మా విలలాప విభీషణః. 

ప్ర. అ. రణేయుద్రమునందు, నిర్జితమ్=జయింపబడిన, నిహతమ్ాచం 
పబడిన, శయానమ్=శయనించి యున్న, (భాతరమ్=సోదరులణ్ణి, దృష్టా $ెచూచి, 

విభిషణఃావిభీషణుడు, శోకవేగపరీతాత్మా=శోకవేగముతో కూడిన మనస్సు గలవాడై, 
విలలాప=విల పించెను. 

తా. యుద్దమునందు జయింపబడి, మృతుడై, శయనించి యున్న 

సోదరుళ్లి చూచి, కోకవేగముతో కూడిన మనస్సు కలవాడై విభీషణుడు 

విలపించెను, 1 

మూ. వీర విక్రాన్త విఖ్యాత ప్రవీణ నయకోవిద, 
మహార్షశయనో సేత కిం శేషే నిహతో భువి. 2 

ప్ర. అ. వీర=వీరుడా! విక్రాన్త=పరా(క్రమించువాడా! విఖ్యాత=ప్రసిద్దుడా! 

ప్రవీణ=సమర్దుడా! నయకోవిద=నీతియందు పండితుడా, మహార్లశయనో పేత=ఆ 
మూల్యములైన శయనములు కలవాడా! నిహతః=చంపబడినవాడవై, భువి=నేలమీద, 
కిమ్=ఎందువలన, శేషే=శయనించి ఉన్నావు? 

తా. వీరుడా! పరాక్రమించువాడా! సమర్దుడా! నీతిని ఎరిగిన 

వాడా! అమూల్యమైన శయనములు కలవాడా! నీవు చంపబడి నేలమీద 

పడియున్నావేమి? 2 

మూ. నిక్షిప్య దీర్చ నిశ్చేష్టా భుజావజదభూ షితౌ, 

ముకుటునాపవృత్తేన భాస్కరాకారవర్చసా. తె 

ప్ర. అ. అజదభూ షితౌ=బాహుపురులచేత అలంకరింపబడిన, నిశ్చేష్షా=చేష్ట 

లేని భుజౌ=భుజములను, నిక్రిష్య=పడవేసి, అపవృత్తేనాతిరిగిపోయిన, భాస్కరా 

కారవర్చసా=సూర్యుని వంటి ఆకారము తేజస్పూ గల, ముకుటపేనెకిరీటముతో , 

(ఎందుచేత - శయనించినావు?). 
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తా. బాహుపురులచేత అలంకరింపబడిన, కదలని భుజాలను నేలమీద 

పడవేసి, సూర్యునివంటి కాంతి గల కిరీటము తిరిగిపోగా ఎందుకు పడిఉన్నావు? 

మూ. తదిదం వీర సంప్రాప్తం యన్మయా పూర్వమీరితమ్, 

కామమోహపరీతస్య యత్తన్న రుచితం తవ. 4 

జో ప్ర. అ. వీర=వీరుడొ! మయా=నాచేత, యత్=ఏది, పూర్వమ్=పూర్వము 
నందే, ఈరితమ్= =చెప్పబడినదో, యత్ = ఏది, కామమోహపరీతస్య=కామమోహము 

లతో కూడిన, తవానీకు, న రుచితమ్=ఇష్టము కాలేదో, తత్ =ఆ, ఇదమ్=ఇది, 

(పాప్తమ్= వచ్చినది. 

తా. నేను నీకు పూర్వమే ఏది చెప్పి ఉన్నానో, కామమోహములతో 

నిండిన మనస్సుతో ఉన్న నీకు ఏది ఇష్టము కాలేదో అదే వచ్చినది. 4 

మూ. యన్న దర్సాత్ ప్రహస్తో వా నేన్హజిన్నాపరే జనాః, 

న కుమృక కర్ణ౬_తిరథో నాతికాయో నరాన్తకః, 5 

న స్వయం “త్వమమన్యేథాస్త స్యోదర్కో2_యమాగతః. 
లో ప్ర. అ. యత్ =దేనిని, దర్సాత్ =గర్వమువలన, ప్రహస్తో వా=ప్రహస్తుడు, 

న=అంగీకరింఛలేదో, ఇన్దుజిత్ =ఇంద్రజిత్తు కాని, అపరే జనాః=ఇతరజనులు గాని, 

న=అంగీకరించలేదో, కుమ కర్ణ కుంభకర్ణుడు, న=అంగీకరించలేదో, అతిరథః=ఆతి 
రథుడు, అతికాయః=లఅతికాయుడు, నరాన్తకః=నరాంతకుడు, న=అంగీకరించలేదో, 

స్వయమ్=స్వయముగా, త్వమ్= =నీవ్ర, న 'అమన్యేథాఃజ= =అంగీకరించలేదో, తస్య=దా 
నియొక్క, అయమ్=ఈ, ఉదర్కణాఫలము, ఆగతణావచ్చినది. 

తా, ప్రహస్తుడు కాని, ఇంద్రజిచ్తు గాని, ఇతరులు గాని, కుంభకర్ణుడు 

గాని), అతిరథుడు గాని, అతికాయుడు కాని, నరాంతకుడు గాని, స్వయముగా 

నేను కాని దేనిని అంగీకరించలేదో దాని ఫలిత మిదిగో వచ్చినది. ర్ 

మూ. గతః సేతుః సునీతీనాం గతో ధర్మస్య విగ్రహః, 6 

గతః సత్త (స్య సంక్షేపః ప్రస్తావానాం గతిర్లతా, 
ఆదిత్యః పతితో భూమౌ మగ్నస్తమసి చన్లమాః, 7 
చిత్రభానుః ప్రశాన్హార్చిర్యవనాయో నిరుద్యమః, 

అ స్మిన్నిపతితే వీరే భూమౌ శస స్త్రభృతాం వరే. 8 

ప్ర. అ. శస్త్ర స్ర్రభృతామ్= శ స్త స్ర్రధారులలో, వరే శ్రేష్ట డైన, అస్మిన్ వీరే=ఈ 

వీరుడు, భూమౌ=నేలమీద, నిపతిలే=పడినవాడగుచురిడగి.. స సునీతీనామ్=మంచి 
నీతులయొక్క, "సతుణామర్యాద, గతః=పోయినది. ధర్మస్య=ధర్మముయొక్క, 
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విగహణాశరీరము, గతః=పోయినది. సత్త ఎస్యాబలముయొక్క,; సంక్రేపణాఒక్క 

చోట కలయిక, గతః=పోయినది. ప్రస్తావానామ్=ఉత్తమస్తుతులయొక్క, గతికాగతి, 

గతా=పోయినది. ఆదిత్యః=సూర్యుడు, భూమౌ=నేలమీద, పఠతితః=పడినాడు., 

చన్హుమాఃణాచంద్రుడు, తమ సి=అంధకారములో, మగ్నణామునిగినాడు. చిత్రభానుః 

అగ్నీ, _ప్రశాన్హార్చి=శాంతించిన జ్వాలలు కలది, వ్యవసాయః=ఉత్సాహము, 

నిరుద్యమఃాఉద్యమము లేనిది. 

తా. శస్త్రధారులలో ్రేస్టడైన ఈ వీరుడు నేలమీద పడిపోవుటచే 
మంచి నీతుల మర్యాద పోయినది. ధర్మముయొక్క శరీరము పోయినది, 

ఒక్కచోట ప్రోగు చేయబడిన బలము పోయినది. మంచి స్తుతుల గతి పోయినది. 
సూర్యుడు నేలమీద పడిపోయినాడు. చంద్రుడు చీకట్లో మునిగినాడు. అగ్ని 

జ్వాలలు శాంతించినవి. ఉత్సాహము ఉద్యమము లేని దైనది. 6, 7 

మూ. కిం శేషమిహ లోకస్య గతసత్త (స్య సంప్రతి, 
రణే రాక్షసశార్లూలే ప్రసుప్త ఇవ పాంసుషు. 8 

ప్ర. అ. రాక్షసశార్హూలేడరాక్షస శేషుడు, రణే=జయుద్దమునందు, పాంసుషంౌ 

పరాగములయందు, ప్రసుప్పే ఇవ=న్నిదించుచున్నట్లు ఉండగా, సంప్రతాఇప్పుడు, 

గతసత్త్వస్య=పోయిన బలము గల, లోకస్య=లోకమునకు, ఇహ=ఇప్పుడు, కిమ=ఎమి, 

శేషమ్=మిగిలినది? 

తా. రాక్షస (శ్రేష్టడైన ఈ రావణుడు రణరంగములో నిద్రించినట్లు 

పడియుండగా ఇప్పుడు ఈ లోకములో _ మిగిలినది ఏమున్నది? ర్ 

మూ. _ ధృతిప్రవాలః ప్రసహాగ్యపుష్ప 
స్తపోబలః శౌర్యనిబద్దమూలః, 

రణే మహాన్ రాక్షసరాజవృక్షః . 
వు యల ' 

సంమర్షితో రాఘవమారుతేన. 9 

ప్ర. అ. ధృతిప్రవాలజాధైర్య మనే చిగురు కలది, (ప్రసహాగ్యపుష్పుఃా 
సహనకశక్తియే (శ్రేష్టమైన పుష్పములుగా గలది, తపోబలకాతపష్సే బలము 
గలది, శౌర్యనిబద్దమూలకాశౌర్యమే దృఢమైన మొదలు కలది అయిన, 
మహాన్=గొప్ప, రాక్షసరాజవృక్షః=రావణు డనే వృక్షము, రాఘవమారుతేన=రాము 

డనే వాయువుచేత, రణే=యుద్దమునందు, సంమర్షితః=పడగొట్టబడినది. 

తా. ధైర్యమనే చిగురు, సహనశక్తి అనే (శ్రేష్టమైన పుష్పము, తపస్పనే 
బలము, శౌర్య మనే దృఢమైన మొదలు గల రాక్షసరా. జనే వృక్షమును, 
యుద్దములో రాము డనే వాయువు పడగొట్టివే సెను. ౨9 

శ 
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మూ. తేజోనిషాణః కులవంశవంశః 

కోపప్రపాదాపరగాత్రహస్త:, 

ఇక్ష్వాకు సింహావగృ హీతదేహః 

సుప్తః క్రితౌ రావణగన్షహప్తీ. 10 
అని 

3 

ప్ర. అ. తేజోవిషాణః=లేజస్సు అనే దంతములు గలది, కులవంశవంశః= 

కులము వంశము అనే వెన్నెముక గలది, కోపప్రసాదాపరగాత్రహస్తః=కోపము 

అనుగ్రహము అను శరీరము వెనుకభాగము తొండము కలది అయిన, రావ 

ణగన్షహస్తీ-రావణు డనే మదగజము, ఇ క్లాకు సింహావగృ హీతదేహః=రాము డనే 

సింహముచేత ఆక్రమింపబడిన దేహము కలదై, విత నేలమీద, సుప్తజానిదైైంచినది. 

తా తేజస్సు అనే దంతాలు, కులవంశము లనే వెన్నిముక, కోపము 

(ప్రసాదము అనే శరీరము వనుకభాగము, తొండము గల రావణు డనే 

మదగజము రాము డనే సింహము శరీరమును ఆక్రమింపగా నేలపై నిద్రించినది. 

10 

మూ. సరాక్రమోత్సాహవిజృమ్బితార్చి 

ర్నిఃశ్యాసధూవమః స్వబలప్రతాపః, 

ప్రతాపవాన్ సంయతి రాక్షసాగ్ని 

ర్నిర్యాపితో రామపయోధరేణ. ll 

ప్ర అ. పరాక్రమోత్సాహవిజృమ్బితార్చిశ=పరా క్రమము ఉత్సాహము అను 

విజృంభించిన జ్యాలలు గలది, నిఃశ్యాసధూమః=నిట్టూర్వు లనే ధూమము 

కలది, స్వబలప్రతాపః= =తన బల మనే ప్రతాపము కలది, సంయతి= యుద్ధము 

నందు, ప్రతాపవాన్ =ప్రతాపము కలదీ అగు, రాక్షసాన్నిఃణరావణు డనే అగ్ని, 

రామపయోధరేణ=రాము డనే మేఘముచేత, నిర్యాపితణాఆర్సి వేయబడినది. 

తా. పరాక్రమము ఉత్సాహమూ అనే విజృంభించిన జ్వాలలు కలది, 

నిట్టూర్పు లనే ధూమము కలది, తన బల మనే (పతాపముకలది, యుద్దమునందు 

ప్రతాపము కలది అయిన రావణు డనే అగ్నిని రాము డనే మేఘము ఆర్పివేః సినది. 

మూ. సింహర్క క్రలాజ్యూలకకుద్విషాణః 

పరాభిజిదననగనహ స్తీ, 
Mm oD 

రక్షోవృషశ్సాపలకర్ణచక్ష్టు: 

క్షి తీశ్వరవ్యాఘు హతో౭2_వసన్నః. 12 

ఛ్ 

ప్ర అ సింహర్క్షలాజ్లూలకకుద్విషాణః=రాక్ష కసులనే తోక, మూపు, 

కొమ్ములు గలది, పరాభిజిత్ =శత్రువులను జయించునది, గన్లనగన్హహ స్తీ=ఉత్సాహ 



624 శ్రీమద్రామాయణము 

మునందు మదగజమూ, చాపలక్షర్ణచక్స్యు=చపలత్వ మను కర్ణములు నేత్రములు 

గలది అయిన, రక్షోవృషః=రాక్షసు డనె వృషభము, క్రితీశ్వరవ్యా ఘ్రహతఃరాము 

డనే వ్యాఘ్రముచెత చంపబడినదై, అవసన్నః=నశించినది. 

తా. రాక్షసులనే తోక, మూపు, కొమ్ములు గలది, శత్రువులను 

ఓడించునది, ఉత్సాహమునందు మదగజము వంటిది, చాపల్యమనే చెవులూ 

నేత్రములూ గలది అయిన రావణు డనే వృషభము రాము డనే వ్యాఘ్రముచేత 

చంపబడి నశించినది. 12 

మూ. వదన్రం హేతువముద్యాక్యం పరిదృష్టార్షనిశ్చయము, 
ఎం 

రామః శోకసమావిష్టమిత్యువాచ విభీషణమ్. 13 

ప్ర. అ. రామణారాముడు, వదన్తమ్=-ఈ విధముగా పలుకుచున్న, 
శోకసమావిష్టమ్=శో కావిష్టుడైన, విభీషణమ్ =విభీిషణుళ్లో గూర్చి, శాతువముత్=హేతు 

వులు గలది, పరిదృష్టార్థనిశ్చయమ్=చూడబడిన కార్యనిశ్చయము కలదీ అయిన, 

వాక్యమ్=వాక్యమును, ఇతి=ఈ విధముగా, ఉవాచాపలికెను, 

తా. శోకముతో కూడి ఈ విధముగా పలుకుచున్న విభీషణునితో 

రాముడు యుక్తియుక్తము స్పష్టమైన కార్యనిశ్చయము కలదీ అయిన వాక్యమును 
ఇట్లు పలి కను. 13 

మూ. నాయం వినష్టో నిశ్వేష్టః సమరే చణ్ణవిక్రమః, 
లు యూ 

అత్యున్నతమహోత్సాహః పతితో౭_ యమశజ్కితః. 14 

ప్ర అ. అయమ్=ఇతడు, నిశ్చేష్టణాఏ చేష్టా లేనివాడై, న వినష్ట్రణాన 
శించలేదు, సమరే=యుద్దమునందు, చజ్జవిక్రమః=తీవ్రమైన పరాక్రమము గల, 
అయమ్=ఇతడు, అత్యున్నతమహోత్సాహః=చాల ఉన్నతమైన గొప్ప ఉత్సాహము 
కలవాడ, అశజ్బీత=భయము లేనివాడై, పతితఈ=పడిపోయినాడు. 

తా. ఇతడు పిరికిపంద వలె ఏమీ చేయక మరణించలేదు, యుద్ధములో 

తీవ్రమైన పరాక్రమము గల ఇతడు అత్యున్నతమైన గొప్ప ఉత్సాహమును 

చూపి నిర్భయుడై ప్రాణాలు విడచినాడు. 14 

మూ. నైవం వినష్టాః శోచ్యన్తే క్షత్రధర్మవ్యవ స్థితాః, 

వృద్ధిమాశంసమానా యే నిపతన్తి రణాజిరే. 15 

ప్ర. అ. యే=ఎవరు, క్షత్రధర్మవ్యవ స్టితాఃక్షత్రియధర్మమునందు నిలచిన. 
వార్త, వృద్ధిమ్=వృద్ధిని, ఒశంసమానాః=కోరుచు; రణాజిరే=-యుద్దభూమియందు, 

నిపతన్తి=పడిపోవుదురో, వినష్టాణాఅట్లు మరణించినవారు, ఏవమ్=ఈ విధముగా, 
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న శోచ్యన్తైదుఃభించబడరు. 

తా. వృద్దిని కోరుచు క్షత్రియధర్మమును అవలంబించి రణభూమియందు 

పడిపోయి మరణించినవారిని గూర్చి ఈ విధముగా దుఃఖించగూడదు. 15 

మూ. యేన సేన్హాస్ర్రయో లోకాస్ర్రాసితా యుధి ధిమతా, 

తస్మిన్ కాలసమాయుక్తే న కాలః పరిశోచితుమ్. 16 

ప్ర. అ, ధీమతా=బుద్దిమంతు డైన, యేన=ఎవనిచేత, యుధి=యుద్ద 

మునందు, సేన్హాః=ఇం|ద్రునితో కూడిన, (తయఃామూడు, లోకాః=లోకములు, 

త్రాసితాణభయెట్టబడినవో, తస్మిన్ =అట్టివాడు, కాలసమాయు క్తే=మరణముతో 

కూడినవాడగుచుండగా, పరీశోచితుమ్=దుఃఖించుటకు, కాలః=కాలము, న=కాదు. 

తా. ఏ బుద్దిమంతుడు యుద్దములో ఇంద్రునితో కూడిన మూడు 

లోకాలను భయ పెట్టినాడో అట్టివాడు మరణించగా అది విచారించుటకు తగిన 

సమయము కాదు. 16 

మూ. _నైకాన్తవిజయో యుద్దే భూతపూర్వః కదాచన, 

పరైర్యా హన్యతే వీరః పరాన్వా హన్తి సంయుగే. 17 

ప్ర. అ. కదాచనాఎన్నడూ, యుద్దే=యుద్ధమునందు, ఏకాన్తవిజయః= 

తప్పనిసరిగా విజయమును, న _ భూతపూర్వఃపూర్వ మెప్పుడూ కలగలేదు. 

వీరః=వీరుడైనవాడు, సంయుగే=యుద్దమునందు, ప రైః=శత్రువులచేత, హన్యతే 

వా=చంపబడనైనా  చంపబడును, పరాన్ =శత్రువులను, హన్తి వా=చంపనైన 

చంపును. 

తా. యుద్దములో తప్పక విజయమే లభించు ననునది పూర్వము 
ఎన్నడూ జరగలేదు. వీరుడైనవాదు యుద్దములో శత్రువులచెత చంపబడనైన 
చంపబడును లేదా శత్రువులను చంపును. 17 

మూ ఇయం హీ పూ ర్వః సందిప్టై గతిః క్షత్రియసంమతా, 

క్షత్రియో నిహతః సంఖ్యే న శోచ్య ఇతి నిశ్చయః. 18 

ప్ర. అ. ఇయమ్=ఇది (చెప్పబోవునది ), పూర్వెణప్రాచీనులచేత, 

సందిష్టా-చెప్పబడిన, క్షతియసంమతా=క్షతియులకు తగిన, గీక=గతీ. సంఖ్యే= 

యుద్దమునందు, నిహతఃాచంపబడిన,  క్షత్రియఃాక్ష త్రియుడు (శూరుడు), న 

శోచ్యః=విచారింపదగనివాడు, ఇతి=అని, నిశ్చయఃానిశ్చయము. 

లా. యుద్దములో మరణించిన శూరుళ్లి గూర్చి విచారించకూడదు 

అనునది క్షత్రియులకు సంమతమైన పూర్వులు అంగీకరించిన పద్ధతి. 18 

21 
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తదేవం నిశ్చయం దృష్ట్వా తత్త్వమాస్తాయ విజ్యరః, 
లు యా 

యదిహానన్తరం కార్యం కల్ప్యం తదనుచిన్తయ. 19 
మూ. 

ప్ర. అ. తత్=ఆ కారణమువలన, ఏవమ్=ఇట్లు, నిశ్చయమ్=నిశ్చయమును, 

దృష్ట్వా=చూచి, తత్త (మ్=తత్త (మును, ఆస్థాయ=అవలంబించి, విజ్వరఃశోకములే 

నివాడవై, ఇహ=ఇక్కడ, అనన్నరమ్=అనంతరము, యత్=ఏ, కార్యమ్=కార్యము, 

కల్ప్యమ్=చేయదగినదో, తత్=దానిని, అనుచినయ=ఆలోచించుము. 

తా. అందుచేత పూర్వుల ఈ నిశ్చయమును చూచి, తత్త్వము 
తెలిసికొని, శోకము లేనివాడవై ఇప్పుడు తరువాత చేయవలసిన కార్య మేమో 
ఆలోచించుము. 10. 

మూ. తముక్తవాక్యం వికాన్తం రాజపుతం విభీషణః, 

ఉవాచ శోకసంతప్తో భ్రాత్తుర్లితమనన్తరమ్. ౨2౦ 

ప్ర. అ. ఉక్తవాక్యమ్=పలకబడిన వాక్యముగల, విక్రాన్తమ్=విక్రమవంతు డైన, 
తం రాజపుత్రమ్=రాముళ్లి గూర్చి, శోకసంతప్తః=శోకముతో బాధపడుచున్న, 
విభీషణః=విభీషణుడు, అనన్నరమ్=తరువాత చేయదగిన, (భాతుణాసోదరునకు, 

హితమ్=హితమైన కార్యమును గూర్చి, ఉవాచాపలికెను. 

తా. శోకతప్పుడైన విభీషణుడు ఈ విధముగా పలికిన పరాక్రమశాలియైన 
ఆ రామునితో తరువాత చేయదగిన, తన సోదరునకు హితమైన కార్యమును 
గూర్చి ఇట్లు పలికను. 20 

మూ. యో౭_యం విమర్రేష్వవిభగ్నపూర్వః 

సురైః సమస్తైరసి వాసవేన, 

భవన్తమాసాద్య రణే విభగ్నో 
వేలామివాసాద్య యథా సముద్ర. 21 

ప్ర అ. యః ఆయమ్=ఏ ఇతడు, విమ ర్షషు=యుద్రములయందు, 

సమస్తెఃసమస్తమైన, సురైరపి=దేవతలచేతను, వాసచేన=ఇందునిచేతను, అవి 
భగ్నపూర్వః=పూర్వ మెన్నడూ ఓడింపబడలేదో అట్ట ఇతడు, భవన్త మ్=నిన్ను, 

ఆసాద్య=పొంది, వేలామ్=తీరమును, ఆసాద్యాపొంది, సముద్రః యథా-సముద్రము 
వలె, రణే=యుద్దమునందు, విభగ్నః=ఓడిపోయినాడు. 

తా. యుద్ధములలో సమస్తదేవతలచేతను, దేవేంద్రునిచేతను కూడ ఏ 
రావణుడు పూర్వమెన్నడూ ఓడింపబడలేదో అట్టి ఇతడు నిన్ను ఎదిరించి, 
తీరము వరకు వచ్చిన సముద్రము భగ్న మైనట్లు యుద్దములో ఓడిపోయినాడు. 
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మూ. అనేన దత్తాని వనీపశేషు 
భుక్తాశ్చ భోగా నిభృతాశ్చ భృత్యాః, 

ధనాని మిత్రేషు సమర్పితాని 

వైరాణ్యమిత్రేషు నిపాతితాని. 22 

ప్రై అ. అనేన=వీనిచేత, వనీపశకేషు= యాచకులయందు, దత్తాని= 

దానములు ఇవ్వబడినవి. _ భోగాశ్చాభోగములు, భుక్తాః౭అనుభవించబడినవి. 
భృత్యాజభృత్యులు, నిభృతాఃబాగా పోషించబడినారు. ధనాని=ధనములు, 

మి(త్రేషు=మి(త్రులయందు, సమర్సితాని=*సమర్సించబడినవి. _ వైరాణి=వైరములు, 

అమిత్రేషు=శ్యతువులయందు, నిపాతితాని=పడ వేయబడినవి. 

తా. ఇతడు యాచకులకు దానములు చేసినాడు. భోగాలు అనుభవించి 

నాడు. భృత్యులను బాగుగా పోషించినాడు. మిత్రులకు ధనములు ఇచ్చినాడు. 

శత్రువుల విషయమున వైరము చూపినాడు. 29 

మూ. ఏషోహితాగ్నిశ్చ మహాతపాశ్చ 

వేదాన్తగః కర్మసు చాగ్యశూరః, 

ఏతస్య యత్స్రేతగతస్య కృత్యం 

తత్కర్తుమిచ్చామి తవ ప్రసాదాత్. 23 

ప్ర అ ఏషః=ఇతడు, హితాన్నిః=ఆహితాన్ని,  మహాతపాశ్చ=గొపు 

తపస్సు కలవాడు. వేదాన్నగః= వేదముల అంతమును పొందినవాడు. కర్మసు 

చాకర్మలలో కూడ, అగ్రశూరః= శేషు డైన శూరుడు. (పేతగతస్య=మరణించిన, 
ఏతస్య=ఇతనికి, యత్ =ఏది, కృత్యమ్=చేయదగినదో దానిని తవానీ యొక్క, 
ప్రసాదాత్ =అనుగ్రహమ్రువలన, కర్తుమ్= =చేయుటకు, ఇచ్చామి= కోరుచున్నాను. 

తా. ఇతడు ఆహితాగ్ని, గొప్ప తపస్సు గలవాడు. పూర్తిగా 
వేదాధ్యయనము చేసినవాడు. బచైదికకర్మలు చేసిన వారిలో ప్రధానుడు. 
మరణించిన ఈతనికి చేయవలసిన సంస్కారమును నీ అనుమతితో చేయవలె 
నని కోరుచున్నాను. 23 

మూ స తస్య వా క్యః కరుణైర్మహాత్మా 

సంబోధితః సాధు విభీషణేన, 
ఆజాపయామాస నరేన్తుసూనుః 

హ్ య 

స్వర్గీయమాధానమదీనసత్త $ః. 24. 

ప్ర. అ. విభీషణేన=విభీషణునిచేత, తస్య=వానియొక్క, కరుటైః=దీ 
నములైన, వా క్యః=వాక్యములచేత, సాధు=బాగుగా, సంబోధితః=బోధింపబడిన 
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((పార్టింపబడిన), అదీనసత్త గ౯ాగొప్ప బలము గల, సః=ఆ, నరీనుసూనుజరాముడు, థి ద దె స్వర్గియమ్=స్వర్గమునకు సాధనమగు, ఆధానమ్=విధానమును, ఆజ్ఞాపయామాస= 
ఆజ్ఞాపించెను. 

తా. విభీషణుడు జాలి గలు మాటలతో ఈ విధముగా (ప్రార్థింపగా 

గొప్పు బలము గల ఆ రాముడు “రావణునకు స్వర్గ హేతువైన అంత్యసంస్కారము 

చేయుముూులఅని ఆజ్ఞాపించెను. 24 

మూ. మరణాన్తాని వైరాణి నిర్వత్తం నః ప్రయోజనమ్, 

క్రియతామస్య సంస్కారో మమా'ప్యెష యథా తవ, 25 

ఇత్యాగ్షై శ్రీమద్రామాయణే ఆదికావ్యే 

యుద్దకాణ్చే నవాధికశతతమః సర్గః. 
ప్ర, అ. వైరాణి=వైరములు, మరణాన్లాని=మరణము అంతముగా గలవి. 

నణామాయొక్క, (ప్రయోజనమా ప్రయోజనము, 'నిర్వృత్తమ్=పూర్తియైనది. అస్యా 
వీనియొక్క, సంస్కారణాసంస్కారము, క్రియతామ్=చేయబడుగాక. ఏషః=ఇతడు, 
మమాపి=నాకు కూడ, తవ=నీకు, యథా=ఎట్లో అట్ల. 

తా. వైరములు మరణముతో సమసిపోవును. మేము అనుకొన్న పని 
పూర్తియైనది. ఇతనికి అంత్యసంస్కారము చేయుము. ఇతడు నీ కెట్లో నాకు 
కూడ ఇప్పుడు అట్ల (సోదరుడువంటి వాడు). 

వి. ఈ సర్గలోని పెద్ద వృత్తంలో ఉన్న శ్లోకాలు (9-12; 21-24), చివరి 
nh యె శాలి రా . 

శోకము ప్రక్షి పాలుగా కనబదుచున్నవి. (11, 12 శ్లోకాలు ప్రాచ్యపాఠంలో 
రేవు. 111వ సర్గలో, 91-101 శ్లోకాలలో “రావణుడు అధర్మములు 
చేసిన పాపాత్ముడు; ఇతనికి నేను సంన్కారము చెయ్యను”అని 

విభీషణుడు అనగా “అట్లు కాదు; సంస్కారము చెయ్యవలెను”అని 
రాముడు ఆజ్ఞాపించి నట్టు ఉన్నది. దానిని పట్టి ఇక్కడ విభీషణుని 
ఈ మాటలు అసంగతములు. “రావణుని భార్య లందరూ “ఒక 

మూల దినముగా విలపిస్తూండగా విభీషణుని శోకము తగ్గి ఇతడు 
మనస్సు మార్చుకొని ఇలా అని ఉంటాడు”, ఇత్యాది సమాధానాలు 

సంతృప్తికరంగా ఉండవు. ఇలాంటి ప్రన్షపాలు అతి ప్రాచీనమైన 

రామాయణంలో ఉండడం సహజమే. వాటిని కొంతవరకైనా గుర్తించి 
చదువుకుంకే చాల వరకు పరస్పరవిరుద్ధవచనాలకు సమాధానం సరిగా 
కుదురుతుంది. గతానుగతికత్యం అంత మంచిది కాదు. 25 

“బాలానందిని" అను శ్రీమ్మదామాయణాం,ధ్రవ్యాఖ్యానము నందు 
యుద్దకాండలో నూటతొమ్మిదవ సధ సమాప్తము. 



అథ దశాధిక శతతమః సర్గః 

[రావణుని స్త్రీలు విలవీంచుట./ 

మూ. రావణం నిహతం దృష్టా S రాఘవేణ మహాత్మనా, 

వి జరీ nC ణా (3 బి 

అన్తఃపురాద్దిని బృతూ రావణ్యః శోకకర్శితాః క్షే 

ప్ర. అ. మహాత్మనా=మహాత్ము డైన, రాఘవేణ=రామునిచేత, రావణమ్= 

రావణుణ్ణి, నిహతమ్=చంపబడినవానినిగా, దృష్ట్వా=చూచి, రాక్షస్యః=రాక్షస స్త్రీలు, 
బం (2) అం, అ. లి 

శోకకర్శితాః=శో కము చెత పీడింపబడినవారై, అన్నఃపురాత్ =అంతఃపురమునుండి, 

వినిప్పేతుఃణాబైటకు శీఘ్రముగా వచ్చిరి. 

తా. మహాత్ముడైన రామునిచేత రావణుడు. చంపబడినట్లు చూచి 
రాక్షసస్త్రీలు శోకముతో బాధపడుచు శీఘ్రముగా అంతఃపురమునుండి బైటకు 
వచ్చిరి. 1 

మూ. వార్యమాణాః సుబహుశో వెష్టన్త్యః క్రీ తిపాంసుషు, 

విముక్త కేశ్యః శోకార్లా గావో వత్సహతా యథా. 2 

ప్ర. అ. సుబహుశః=అ నేకవిధములుగా, వార్యమాణాః=నివారింపబడుచు 

న్నను, క్రితిపాంసుషు=భూమిమీద నున్న పరాగముల యందు, చేష్టన్త్యఃాదొర్జుచు, 

విముక్త కేశ్యః=విడిపోయిన కేశములు కలవారై, వతృహతాః=౭చంపబడినలేగదూడలు, 

గల, గావః యథా=గోవులు వలె, శోకార్హాణశోకముచేత పీడితలై (బైటకు వచ్చిరి). 

తా. ఎంత నివారించినను నేలమీద పరాగములో దొర్లుచు, విరబో సికొనిన 

జుట్టుతో, దూడలు చచ్చిన ఆవులు వలె శోకముచేత పీడితులై బైటకు వచ్చిరి.2 

మూ. ఉతరేణ వినిషుిమః దాఖరేణ సహ రాక్షసెః, 

ప్రవిశ్యాయోధనం ఘోరం విచిన్వన్సోక హతం సతిమ్, 3 

ఆర్యపుత్రేతి వాదిన్యో హా నాథేతి చ సర్వశః, 

పరిపేతుః కబన్దాజ్కాం మహీం శోణితకర్రనూమ్. 4 

ప్ర. అ. రాక్షసైః సహారాక్షసులతో కూడ, ఉత్తరేణ ద్వారేణ=ఉత్తరద్వా 
రముచేత,  వినిష్కిమ్య=బయటకు వెడలి, హతమ్=చంపబడిన, _పతిమ్=భర్తను, 

నిచిన్వన్స్య౭= వెదకుచున్నదారై, ఘోరమ్=ఘోరమైన, ఆయోధనమ్=యుద్దమును, 
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ప్రవిశ్యప్రవేశించి, ఆర్యపుత్రేతి=ఆర్యపుత్రా అని, హా నాథేతాఅయ్యో నాథా 
అని, వాదిన్యఃపలుకున్నవారై, కబన్హాజ్బామ్=మొండెములు చిహ్నములుగా గల, 

శోణితకర్తమామ్=రక్తపు బురద గల, మహీమ్=భూమిని గూర్చి, సర్వశఃణాఅన్ని 
వైపులనుండి, పరిపేతుఃణవచ్చిపడిరి. 

తా. రాక్షసులతో కూడా ఉత్తరద్యారమునుండి బైటకు వచ్చి, చంపబడిన 

భర్తను వెదకుకొనుచు, ఘోరమైన యుద్ధరంగమును ప్రవేశించి, “అయ్యో ! 

ఆర్యపుత్రుడా అయ్యా ! నాధా !'అని విలపించుచు మొండెములతో 

వ్యాష్తమై రక్తపు బురదతో నిండిన నేలమీద అన్ని వైపులనుండి వచ్చిపడిరి. .3, 4 

మూ. తా బాప్పపరిపూర్ణాక్ష్యో భర్త్రశోకపరాజితాః, 
కరేణ్య ఇవ నర్హన్త్యు వినేదుర్ణతయూథపాః. ర్ 

ప్ర. అ. బాష్పపరిపూర్ణాక్ష్యఃాకన్నీళ్తతో నిండిన నేత్రములు గల, 

భర్త శోకపరాజితాః=భర్తను గూర్చిన శోకముచేత ఓడింపబడిన, తాణాఆ స్త్రీలు: 
హతయూథపాః=చంపబడిన యూథనాయకుడు గల, కరేణ్యః ఇవ=ఆడ ఏనుగులు 

వలె, నర్పన్త్యః=అరచుచు, వినేదుక=ధ్వనిచే సిరి, 

తా, భర్త శో కముచేత పీడింపబడిన ఆ స్ర్తీలు కన్నీళ్లతో నిండిన 

నేత్రములతో, గుంపు నాయకుడు చంపబడినప్పుడు అరచు ఆడ ఏనుగులు 

వలె ఎడ్చిరి. . 5 

మూ. దదృశుస్తా మహాకాయం మహావీర్యం మహాద్యుతిమ్, 
రావణం నిహతం భూమౌ నీలాశ్ఞానచయోపమమ్. 6 

ప్ర అ. తాణాఆ స్త్రీలు, మహాకాయమ్=గొప్ప శరీరము గలవాడు, 

మహావీర్యమ్=గొప్ప పరాక్రమము గలవాడు, మహాద్యుతిమాగొప్ప కాంతి 

గలవాడు, నీలాష్టునచయోపమమ్ =నల్లని కాటుక రాసితో సమానుడూ ఆయిన, 

నిహతమ్=చంపబడిన ఆ రావణుణ్ణి, భూమౌ=నేలమీద, దదృశుఃచూచిరి. = 

తా. పెద్ద శరీరము, గొప్ప పరాక్రమము, కాంతి గల ఆ రావణుడు 

చంపబడి నల్లని కాటుకరాశివలె నేలమీద పడి యుండెను. అట్ట ఆతనిని ఆ 

స్రీలు చూచిరి. 6 

మూ. తాః పతిం సహసా దృష్టా వ శయానం రణపొంసుషు, 

..... నిపేతుస్తస్య గాత్రేషు ఛిన్నా వనలతా ఇవ. 7 

ప్ర. ఆఅ చై స్రీలు; రణపాంసుషూయుద్రభూమి పరాగముల 

యందు, శయానమ్=శయనించి ఉన్న, పతిమ్=భర్తను, సహసా=హటాతుగా, 
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దృష్టా ఫెచూచి, ఛిన్నాకాఛదించబడిన, వనలతా ఇవావనమునందలి లతలు వలి, 

తస్య=ఆతనియొక్క, గాత్రేషు=అవయవములమీద, నిపేతుః=పడిరి. 

తా. ఆ స్త్రీలు యుద్దభూమిలో పరాగములో పడి యున్న భర్తను 
హటాత్తుగా చూచి తెగగొట్టిన లతలు వలె ఆతని అన్ని అవయవములమీద 

పడిరి. 7 

మూ.  బహుమానాత్సరిష్వజ్య కాచిదేవం రురోద హ, 

చరణౌ కాచిదాలమ్బ్య కాచిత్కణ్ణే౭_వలమ్స్య చ. 8 

ప్ర. అ. కాచిత్=ఒక స్త్రీ, బహుమానాత్ =గౌరవభావమువలన, ఏనమ్= 
వీనిని, పరిష్వజ్య=కౌగిలించుకొని, రురోద హ=ఏడ్చెను. కాచిత్=ఒక స్త్రీ, 
చరణౌ=పాదములను, ఆలమ్బ్య=పట్టుకొని, కాచిత్=మరియొక స్తీ కణ్ళే=కంఠ 
మునందు, అవలమ్బ్య చాపట్టుక్ "ని (ఏడ్చెను). 

తా. ఒక స్త్రీ (గేనుతో ఆతనిని కౌగలించుకొని ఏడ్చెను. ఒక స్త్రీ 
ఆతని పాదములను, మరొక స్త్రీ కంఠమును (గ్రహించి ఏద్పెను. 8 

మూ. _ ఉత్క్షిష్య చ భుజౌ కాచిద్ భూమౌ సుపరివర్తతే, 
హతస్య వదనం దృష్ట్వా కాచిన్మోహముపాగముత్. 9 
ఇ ప్ర. అ. కాచిత్ =ఒక స్త్రి, భుజౌ=భుజములను, ఉత్ క్రిష్య= పైకి ఎత్తి, 

భూమౌ=నేలమీద, సుపరివర్తతే=బాగా దొర్లుచున్నది. డకొచిత్=ఒక స్ర్త్రీ, 
హతస్య=చంపబడిన ఆతని యొక్క, వదనమ్=ముఖమును, దృష్టా =చూచి, 

మోహమ్=మోహమును, ఉపాగమత్ =పొందెను. 

తా. ఒక స్త్రీ భుజములు పైకెత్తి బాగా నేలమీద దొరైెను. ఒక స్త్రీ 
మరణించిన ఆతని ముఖమును చూచి. మూర్చచెందిను. 9 

మూ, కాచిదజ్కే నరః కృత్యా రురోద ముఖమీక్షతీ, 

స్నాపయన్తీ ముఖం బా ప్పెస్తుషారైరివ పజ్కజమ్. 10 

ప్ర. అ. కాచిత్ =ఒక స్త్రీ గిరః=రావణుని శిరస్సును, అజ్కే=తన ఒడిలో, 

కృత్వా=ఉంచి, ముఖమ్=ముఖమును, ఈక్షతీ=చూచుచున్నదై, తుషారైణామంచు 

బిందువులచేత, పజ్యజమ్ ఇవ=పద్మమును వలె, ముఖమ్= ఆతని ముఖమును, 

బా ప్పెకాకన్నీళ్లచేత, స్నాపయన్తీ=తడుపుచున్నదై, రురోద=ఏడ్ఫెను. 

తా. ఒక స్త్రీ ఆతని శిరస్సు తన ఒడిలో ఉంచుకొని ఆతని 

ముఖమును చూచుచు, మంచు బిందువులచేత పద్మమును తడిపి నట్టు ఆ 
ముఖమును కన్నీళ్లచేత తడుపుచు ఏడ్పెను. 10 
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మూ. ఏవమారాః పతిం దృష్థాా రావణం నిహతం భువి, 

చుక్రుశుర్చహుధా శోకాద్ఫూయస్తాః పర్యదేవయన్. == 1 

ప్ర. అ. భువి=నేలమీద, నిహతమ్=పడగొట్టబడిన, పతిమ్=భర్తయైన, రావ 

ణమ=రావణుని, దృష్టా $=చూచి, ఏవమ్=ఇట్లు, ఆర్హాణాదుఃఖించినవారై తాకాల 

స్రీలు, బహుధా=అనేకవిధములుగా, చుక్రుశుః=ఏడ్చిరి. _శోకాలత్ =శోకమువలన; 

భూయఃామరల, పర్యదేవయన్=ఇట్లు చెప్పుచు విలపించిరి. 

తా ఆ స్త్రీలు నేలపై పడగొట్టబడిన భర్తయైన రావణుళ్లి చూచి 
దుఃఖముతో ఈ విధముగా అనేక రీతులలో ఏద్పిరి. శోకావేశముతో ఏమేమో 

అనుచు మరల విలపించిరి. il 

మూ. యేన విత్రాసితః శక్రో యేన విత్రాసితో యమః, 

యేన వైశవణో రాజా పుష్పకేణ వియోజితః, 12 
గన్లర్వాణామృ షీణాం చ సురాణాం చ మహాత్మనామ్, 

భయం యేన రణే దత్తం పోఒయం శేతే రణే హతః. 13 

ప్ర అ. యేన=ఎవనిచేత, శృకః=ఇందుడు, విత్రాసితతాభయ పెట్టబడినాడ్' | 

యేన=ఎవనిచేత, యమజాయముడు, విత్రాసితతాభయపెట్టబడినాడో, యేనాఎవ 

నిచేత, రాజా=రాజైన, వైశవణః=కుబేరుడు, పుష్ప కేణ=పుష్పకముతో, వియోజితః= 
వియోగము కలవాడుగా చేయబడినాడో, యేన=ఎవనిచేత, రణే=యుద్రమునందు, 

గన్హర్యాణామ్=గంధర్వులకు, బుషీణాం చాబుషులకు, మహాత్మనామ్=మహాత్ము 

లైన, సురాణాం చాదేవతలకు, భయమ్=భయము, దత్తమ్=ఇవ్వబడినదో, సః 

అయమ్=అట్టి ఈ రావణుడు, రణే=రణమునందు, హతః=చంపబడినవాడై, 

శేతే=శయనించి ఉన్నాడు. 

తా. ఎవ్వడు దేవేంద్రుణ్ణి, యముళ్లో భయసెట్టినాడో, ఎవ్వడు కుబేరునకు 

పుష్పకము లేకుండ చేసినాడో, ఎవ్వడు గంధర్వులకు, బుషులకు, మహాత్ము లైన 

దేవతలకు యుద్దములో భయము కలిగించినాడో అట్టి రావణుడు యుద్దములో 

చంపబడి శయనించి ఉన్నాడు. _ 12, 13 

మూ. అసురేభ్యః సురేభ్యో వా పన్నగేభ్యోఒపివాతథా 
భయం యో న విజానాతి తస్యేదం మానుషాద్ భయమ్. 14 

ప్ర అ. యకాఎవ్వడు, అసురేభ్యః=అసురులనుండి గాని, సురేభ్యో 

వా=దేవతలనుండి గాని, తథా=౭మరియు, పన్నగేభ్యో౭_ పి వా౭సర్పములనుండి 
గాని, భయమ్=భయమును, న విజానాతి=ఎరుగడో, తస్య=అట్రివానికి, మూను 

షాత్ =వరినుష్యుని నుండి, ఇదమ్=ఈ, భయమ్=భయము టప్రాప్తించినది.. 
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తా ఏ రావణుడు అసురులనుండి గాని, దేవతలనుండి గాని, 

సర్పములనుండి గాని భయము ఎరుగడో అట్టి ఈ రావణునికి మానవునివలన 

ఈ భయము కలిగినది ! 14 

మూ. అనధ్యో దేవతానాం యస్తథా దానవరక్షసామ్, 

హతః సో౭_యం రణే శేతే మానుేష్మణ పదాతినా. 15 

ప్ర_ అ. యజాఎవ్వడు, దేవతానామ్=దేవతలకు, తథా=మరియు, 
దానవరక్షనామ్= =దానవులకు రాక్షసులకూ, అవధ్యజణాచంప శక్యము కానివాడో, 

సః అయమ్=అట్టి ఈ రావణుడు, పదాతినా=పాదచారియైన, మానుషేణ= 

మానవునిచేత, రణే=యుద్దమునందు, హతః=చంపబడినవాడై, శేతే=శయనించి 

ఉన్నాడు. 

తా. దేవతలచేత, దానవులచేత, రాక్షసులచేత, చంప శక్యముకానివాడు 

పాదచారియైన మానవునిచేత యుద్దమునందు చంపబడి శయనించి ఉన్నాడు.15 

మూ. యో న శక్యః సురైర్దన్తుం న యక్ షైర్నాసురైస్తథా, 

సోఒయం కళ్చిదివాసత్త్వో మృత్యుం మర్త్యన లమ్బితః 16 

ప్ర. అ యః=ఎన్యడు, సురైజాదేవతలచేత, హన్తుమ్= =చంపుటకు, న 

శక్యఃాశక్యమైనవాడు కాడో, యక్ షః =యక్సులచేత, న=కాడో, తథా=మరియు, 
అసు రైః=అసురులచేత, న=కాడో, "సజాఅటి, అయమ్=ఇతడు, అసత త్త్రః=బ 

లము లేని, కశ్చిదివ=ఒకనొక సామాన్యవ్యక్తి వలె, మర్త్యీన=మానవునిచేత, 

మృత్యుమ్=మృత్యువును, లమ్బితః=పొందింపబడినాడు. 

తా. దేనతలు గాని, యక్షులు గాని, అసురులు గాని చంపుటకు 

శక్యము కాని వానిని, బలము లేని ఒక సామాన్యవ్యక్తిని వలె మానవమాత్రుడు 
చంపివేసినాడు. 16 

మూ. ఏవం వదన్తో్యో రురుదుస్తస్య తా దుఃభితాః స్త్రియః, 

భూయ ఏవ చ దుఃఖార్తా విలేపుశ్చ పునః పునః 17 

ప్ర అ. తస్య=రావణునియొక క్క, దుఃఖితాః=దుఃఖించన, తాః స్ర్రీయః=ఆ 

స్త్రీలు, ఏవమ్=ఉట్లు, వదన్త్యజపలుకుచు, రురుదుః=ఏద్సిరి. భూయః ఏవ 
_చామరల, దుఃఖార్తాజాదుః ౩ఖముచేత పీడింపబడినవారై, పునః పునః=మాటి 

మాటికి, విలేపుః=విలపించిరి. 

తొ ఆ రావణుని ప్రీలు ఈ విధముగా పలుకుచు, దుఃఖముతో 

ఏడ్పిరి. ఇంకను దుఃఖముచేత పీడింపబడినవోరై మాటిమాటికి విలపించిరి.17 
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అశ్చణ్యతా తు సుహృదాం సతతం హితవాదినామ్, 

మరణాయాహృతా ఫ్వీత్రా రాక్షసాశ్చ నిపాతితాః. 18 

ఏతాః సమమిదానీం తే వయమాత్మా చ పాతితః. 

(పై. అ. సతతమ్=ఎల్లప్పుడూ, హితవాదినామ్=హితమును పలుకు, 

సుహృదామ్=మిత్రులకు, అశ్చణ్వతా=విననినీ చేత, మరణాయామరణముకొర క, 
సీతా=సీత, ఆహృతా=కొనిరాబడినది. రాక్షసాశ్చ=రాక్షసులు, నిపాతితాణ=చంప 

బడినారు. ఆత్మా చాతాను కూడ, (నీవుకూడ), పాతితః=పడగొట్లబడితివి, 

సమమ్=నీతో కూడా, తే=నీకు సంబంధించిన, ఏతాః వయమ్=ఈ మేము, 

ఇదానీమ్=ఇప్పుడు, (పడకొట్టబడితిమి). 

తా. ఎల్లప్పుడు హితమునే పలుకు మిత్రుల మాటలు వినక నీవు 

చావుకొరకే సీతను తీసికొనివచ్చినావు. రాక్షసులను చంపినావు. నీకు, మాకు 

కూడా సమముగా కీడు తెచ్చిపెట్టినావు. 18 

మౌ. బువాణో౭. పీ హితం వాక్యమిష్టో భాతా విభీషణః, 19 

ధృష్టం పరుషితో మోహాత్త్యయాత్మవధకాజ్క్రి ణా. 

ప్ర. అ. హితమ్=హితమైన, వాక్యమ్=వాక్యమును, బువాణో 2. 

పి=పలుకుచున్నను, ఇస్షః (భాతాపియసోదరుడైన, విభీషణః=విభీషణుడు, 

ధృష్టమ్=ధార్ష్ట్రపూర్వకముగా, _ 1ఆత్మవధకాజ్ణా=తన) 
చావును కోరిన, 

త్వయా=నీచేత, మోహాత్ =అజ్ఞానమువలన, పరు షీతః=దూ షింపబడినాడు. 

తా. నీ ప్రియసోదరుడైన విభీషణుడు నీ హితమే చెప్పుచున్నను చావునే 
కోరి యున్న నీవు అజ్ఞానముచేత అహంకారముతో ఆతనిని దూషించినావు.19 

మూ. యది నిర్యాతితా తే స్వాత్సీతా రామాయ మైథిలీ, 20 

న నః న్యాద్వ [సనం ఘోరమిదం మూలహరం మహత్. 

ప్ర. అ. మైథిలీ=మిథిలారాజకుమారి యైన, సీతా=సీత, తే=నీకు (నీచేత), 
రామాయారామునికొరకు, నిర్యాతితా=తిరిగి ఇచ్చివేయబడినది, యది స్యాత్ = 
అయి ఉన్నచో, నామనకు, మూలహరమ్=మూలమునే హరించు, ఇదమ్ఈ, 
మహత్ =గొప్ప, ఘోరమ్=ఘోరమైన, వ్యసనమ్=వ్యసనము, న స్యాత్ాఅయి 
(వచ్చి) ఉండెడిది కాదు. 

తా. నీవు మిథిలారాజకుమారియైన సీతను రామునకు తిరిగి ఇచ్చివేసి, 

ఉన్నచో మనకు మూలమునే నశింపచేయు ఘోరమైన ఈ గొప్ప ఆపద వచ్చి 
ఉండెడిది కాదు. 20 
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మూ. వృత్తకామో భవేద్సాతా రామో మిత్రకులం భవేత్, 21 

వయం చావిధవాః సర్వాః సకామాౌ న చ శత్రవః. 

ప్ర. అ. (భాతా=సోదరుడైన విభీషణుడు, వృత్త కామః సిద్దించిన కోరిక 

గలవాడు, భవేత్=అయి ఉండెడివాడు. రామః=రాముడు, మి(త్రకులమ్=మి త్రప 

క్రమువాడు, భవేత్=అయి ఉండెడివాడు. వయమ్=మేము, సర్యాః౭అందరము, 

అవిధవాః=అవిధవలముగా ఉండేవారము. శత్రవః చాశత్రువులు, సకామా?ః=తీరిన 

కోరికగలవారు, న=అయిఉండేవారుకారు. 

తా. నీవు సీతను తిరిగి ఇచ్చినచో నీ సోదరుడైన విభీషణుని కోరిక 
తీరి ఉండెడిది. రాముడు మిత్రుడై ఉండెడివాడు. నూకు వైధవ్యము వచ్చి 

ఉండెడిది కాదు. నీ శత్రువుల (దేవాదుల) కోరిక తీరి ఉండెడిది కాదు. 21 

మూ. త్వయా పునర్న శంపేన సీతాం సంరున్షతా బలాత్, 22 

రాక్షసా వయమాత్మా చ త్రయం తుల్యం నిపాతితమ్. 

ప అ. నృశం సేనా కూరుడవై, సీతామ్= సీతను, బలాత్ =బలాత్కొార 

మున, సంరున్షతా=బందీచేసిన, తయా పునః=నీచేత నైతే, రాక్షసాఃరాక్షసులూ, 

వయమ్=మేము, ఆత్మా చాతాను, త్రయమ్=ఈ త్రయము, తుల్యమ్=సమానముగా, 

నిపాతితమ్=పడగొట్టబడినది. 

తా, (రూరుడవై బలాత్కారముగా సీతను బంధించిన నీవు రాక్షసులను, 

మమ్ములను, తననూ, ఈ (తయమునూ కూడ ఒక్కమారుగా నశింపచేసినావు. 

22 

మూ. న కామకారః కొమం వా తవ రాక్షసపుంగవ, 

దైవం చేష్టయతే సర్వం హతం దైవేన హన్యతే. 23 

ప్ర. అ. రాక్షసపుంగవారాక్షస (శేష్ణుడా !  కామమ్=సత్యముగా, 

తవానీయొక్క, కామకారః= స్వేచ్చాచరణమే, న వా=ఇందుకు కారణము. కాక 

పోవచ్చును. సర్వమ్=సమస్తమును, దైవమ్=దేవమే, చేషయతలే=నడి పించును, 

దేవేన=దైవముచేత, హతమ్=కొట్టబడినదైై, హన్యతే=నశింపచేయబడును. 

తా. లేదా, రాక్షస డ్రేష్టడా ! నీ స్వేచ్చాచరణమే. వాస్తవమున 
కారణము కాదు. (ప్రతి పనిని దైవమే చేయించును. దైవముచేత కొట్టబడినదై 
సర్వమూ నశించును. 23 

మూ. వానరాణాం వినాశోఒయం రాక్షసానాం చ తే రణే, 

తవ చైవ మహాబాహో దైవయోగాదుపాగతః., 24 
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ప్ర. అ. మహాబాహో=గొప్ప బాహువులు కలవాడా ! రణే=యుద్దమునందు, 
వానరాణామ్=వానరులయొక్క, తే రాక్షసానాం చ=నీ రాక్షసులయొక్క, తవ చానీ 
యొక్క, అయమ్=ఈ, వినాశజావినాశము, దైవయోగాత్ =దైవయోగమువలననే, 
ఉపాగతః=వచ్చినది. 

తా ఓ ! మహాబాహూ | యుద్దములో వానరులు, రాక్షసుల్పు నీవు నశించుట అనేది దైవయోగమువల్లనే వచ్చినది. 24 
మూ నై వోర్టేన న కామేన విక్రమేణ న చాజ్జయా, 

శక్యా దైవగతిర్లోకే నివర్తయితుముద్యతా. 25 

ప్ర. అ. ఉద్యతా=ఫలోన్ముఖమైన, దైవగతిః=దైవగతి, లో కే=లోకమునందు, అర్టేనాధనముచేత, నివర్తయితుమ=మరల్చుటకు, న శక్యా=శక్య మైనది కాదు. 
కామేన=కామముచేత, నెశక్యము కాదు. విక్రమేణ=పరాక్రమముచేత, న=శక్యము 
కాదు. ఆజ్ఞయా చ=ఆజ్ఞచేత కూడ, న=శక్యమైనది కాదు. 

తా. ఫలము నిచ్చుటకు సిద్ధమైన దైవగతి ధనముచేత గాని, కామముచేత 
గాని పరాక్రమముచేత గాని, ఆజ్జ్ఞచేత గాని మరల్ప్బుటకు శక్యము కాదు. 

మూ. విలేష్పరేవం దీనాస్తా రాక్షసాధిపయో షితః, 
కురర్య ఇవ దుఃఖార్తా బాప్పపర్యాకులేక్షణా:. 26 

ఇత్యార్షి శ్రీమద్రామాయణే ఆదికావ్యే 
యుద్దకాళ్డే దశాదికశతతమ; సర్గః 

ప్ర. అ. తాణాఆ, రాక్షసాధిపయో షితః=రావణుని స్రీలు, దీనాణాదీనలై, 
దుఃఖార్తాః=దుఃఖము చేత పేడింపబడినవారై, బాష్పపర్యాకులేక్షణాః=బాప్పముచేత వ్యాకులములైన నేత్రములు గలవారై, కురర్యః ఇవ=ఆడగో రెంకల వలె, ఏవమ్ =ఇట్లు, 
విలేపుః=విల పించిరి. 

లౌ. ఆ రాక్షసరాజైన రావణుని స్త్రీలు దుఃఖముతో బాధపడుచు 
కన్నీళ్లచేత వ్యకులములైన నేత్రములు. గలవారై, ఆడ గోరెంకల వలె ఇట్లు 

“బాలానందిని"అను శ్రీముదామాయణాంధ్ర వ్యాఖ్యానమునందు 
యుద్దకాండలో నూటవదవ నద్ధ నమాస్తము. 



అథ ఏకాదశాధిక శతతముః సర్గః 

[మండోదరి విలపించుటు, విభీషణుడు రావణునకు అంత్యసంన్నా రములు చేయుట.] 

మూ. తాసాం విలపమానానాం తదా రాక్షసయో షితామ్, 
ae 9 ఇల్లి జ్వేష్టపత్నీ (పియా దీనా భర్తారం సముదైక్షత. 1 

ప్ర. అ. తదా=అప్పుడు, తాసామ్=ఆ, రాక్షసయో షితామ్=రాక్షస స్త్రీలు, 
విలపమానానామ్=విల పించుచుండగా, (పీయాపియురాలైన,  జ్యేష్టపత్నీ=ాపెద్ద 
భార్యయైన మండోదరి, దీనా=దీనురాలై, భర్తారమ్=భర్తను, సముదైక్షత=చూచెను. 

తా, అప్పుడు ఆ రాక్షస స్త్రీలు విలపించుచుండగా. (ప్రియురాలు, 

జ్యేష్టభార్య అయిన మండోదరి దీనురాలై భర్తను చూచెను. 1 

మూ, దశగ్రీవం హతం దృవ రా మేణాచిన్త్య కర్మణా, 

పతిం మణోదరీ తత్ర కృపణా పర్యదేవయత్ 2 
(0 

ప్ర. అ. అచిన్తకర్మణాాఊహింప శక్యము కాని కర్మ గల, 

రామేణ=రామునిచేత, హతమ్=చంపబడిన, పతిమ్=భర్తయైన, దశగ్రీవమ్=రావ 

బులి, దృవ్హాాచూచి, మణోదరీ=మండోదరి, తత్ర=అక్కడ, కృపణా=దినురాలై, 
ac) (Dw) యె రుం 

పర్యదేవయత్ =విల పించెను. 

తా. ఊహింప శక్యము కాని కర్మలు చేయగల రామునిచేత చంపబడిన 

భర్తయైన రావణుల్ణి చూచి ఆ మండోదరి దీనురాలై విలపించెను. 2 

మూ. నను నామ మహాబాహో తవ వైశవాణానుజ, 

క్రుద్దస్య ప్రముఖే స్థాతుం త్రస్యత్యపి పురన్తరః. 3 

ప్ర. అ. మహాబాహోజ=గొప్ప బాహువులు కలవాడా ! వైశవణానుజా 

కుబేరుని తమ్ముడా | క్రుద్దస్య=కో పించిన, తవ=నీయొక్క, (ప్రముఖే=ఎదుట, 

స్థాతుమ్=నిలచుటకు, _పురన్హరః అపి=దేవేందుడు కూడ, త్రస్యతి నను 

నామాభయపడు చున్నాడు కదా, 

తా. ఓ ! గొప్ప బాహువులు గలవాడా ! ఓ! కుబేరుని తమ్ముడా ! 

కోపించిన నీ ఎదుట నిలబడుటకు దేవేంద్రుడు కూడ భయపడును కదా 13 
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మూ. బుషయశ్చ మహాన్తో౬_ పి గన్దర్వాశ్చ యశస్వినః, 

నను నామ తవోద్వెగాచ్రారణాశ్చ దిశో "గతాః. 4 

ప్ర. అ. తవానీయొక్క, ఉద్వేగాత్ =భయమువలన, మహాన్తః=గొప్ప 

వారన, బుషయః=బు షీశ్వరులు, యశస్వినః=కీర్తి గల, గన్లర్వాశ్చాగంధర్వులు, 

చారణాః=చారణులు, దిశ=దిక్కులను గూర్చి, గతాః నను నామైవెళ్లినారు 

కదా ? 

తా. నీకు భయపడి మహర్షులు, కీర్తిమంతులైన గంధర్వులు, చారణులూ 

కూడ దిక్కులు పట్టి పారిపోయినారు కదా ! 4 

మూ స త్యం మానుషమాల్రేణ రామేణ యుధి నిర్ణితః, 

న వ్యషత్రపసే రాజన్ కిమిదం రాక్ష సేశ్వర. క్ 

ప్ర. అ, రాక్ష సేశ్వర=రాక్షస ప్రభూ ! రాజన్=రాజూ ! సః త్వమ్=అట్టు 

నీవు మానుషమా(త్రేణణమనుష్యమాత్రుడైన, రామేణ=రామునిచేత, యుధి 

యుద్రమునందు, నిర్షితణజయింపబడినవాడవై, న వ్యషత్రపే=సిగ్గుపడుటలేదు. 

ఇదను=ఇది, కిమ్=ఏమి? 

తా. రాక్షసాధిపతివైన ఓ! రాజా! అట్టి నీవు మానవమాతుడైన 

రామునిచేత యుద్దమునందు జయింపబడి సిగ్గుచెందుటలేదా? ఇది ఏమిటి?5 

మూ. కథం తైలోక్యమాక్రమ్య శ్రియా వీర్యేణ చాన్వితమ్, 

అవిషహ్యం జఘాన త్వాం మానుషో వనగోచరః. 6 

ప. అ. తైలోకృమ్=మూడు లోకములను, ఆకమ్య=ఆక్రమించి, 
a (క్రైం ర్య ఆబాల 

శియా=ఐశ్వర్యముతోను, వీర్యేణ చాపరాక్రమముతోను, అన్వితమాకూడిన, అవి 

షహ్యమ్=సహింప శక్యముకాని, త్యామ్=నిన్ను; వనగోచరణావనమునందు తిరుగు, 
మానుషఃణామానవుడు, కథమ్=ఎట్లు, జఘానాచం పెను. 

తా. మూడు లోకములను ఆక్రమించి ఐశ్వర్య పరాక్రమములతో 

ప్రకాశించుచు. ఎదిరింప శక్యము కాకుండ ఉన్న నిన్ను అడవిలో తిరుగు 

మానవుడు ఎట్టు చంపీనాడు? 6 

మూ. మానుషాణామవిషయే చరతః కామరూ పిణః, 

వినాశస్తవ రామేణ సంయుగే నోపపద్యతే. శ 

ప్ర. అ. మానుషాణామ్=మానవులకు, అవిషయే=గోచరముగాని ప్రదే 
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తవానీయొక్క, వినాశః=వినాశము, రామేణారామునిచేత, సంయుగే=యుద్దము 

నందు, నోపపద్యతే=తగదు. | 

తా, మనుష్యులు ప్రవేశింప శక్యము కాని ప్రదేశములో సంచరించుచున్న, 
"స్వీచ్చారూపములను ధరింప సమర్జుడ వైన నీవు యుద్ధములో రామునిచేతిలో 
మరణించుట యుక్తముగా లేదు. 7 

మూ. న చైతత్కర్మ రామస్య శ్రద్రధావి చమూముభే, 

సర్వతః సముపెతస్య తవ లేనాభిమర్షణమ్. 8 

ప్ర అ. చమూముఖే= సేన్నాగమునందు, రామస్య=రామునియొక్క, 
ఏతత్ =ఈ, కర్మాపనిని, న శ్రద్దధామి=నమ్మను. సర్వతః=అన్ని విధములచేత, 
సము పేతస్య=-యుద్దసామ గితో పూర్ణుడవైన, తవానీయొక్క,  తేన=ఆతనిచేత, 
ధర్షణమ్=ఎదిరించుటను (నమ్మను). 

తా, సేనాముఖమునందు రాముడు ఈ పనిచేయ గలిగినా డని, 
సమస్తమైన యుద్ధసామగ్రితో పరిపూర్ణుడ వైన నిన్ను ఆతడు ఎదిరించినా డని 
నేను నమ్మ లేకున్నాను. 8 

జ్జ క్క సం మూ. యదైవచ జనస్హానే రాక్ష సైర్బహుభిర్వ తః, 
GA మెల 

ఖరస్తవ హతో భ్రాతా తదైవాసౌ న మానుషః. 9 

ప్ర. అ. జనస్థానే=జనస్థానమునందు, బహుభిః=చాలమంది, రాక్ష సైః= 
రాక్షసులతో, వృతః=కూడిన, తవ (భాతా=నీ సోదరుడైన, ఖరః=ఖరుడు, 

హతః=చంపబడినాడో, తదైవ=అప్పుడే, అసౌ=ఈ రాముడు, మానుషః=మానవుడు, 

న=కాడు. 

తా. జనస్థానములో అనేకరాక్షసులతో కూడిన, నీ సోదరుడైన ఖరుడు 
చంపబడినా డనగా అలా చంపిన రాముడు మానవమ్మాాతుడు కాజాలడు. 9 

మూ. యదైవ నగరీం లజ్కాం దుష్ప్ర వేశాం సురైరపి, 

ప్రదిష్టో హనుమాన్సీర్యాత్త దైవ వ్యథితా వయమ్. 10. 

ప్ర. అ. యదైవాఎప్పుడు, హనుమాన్ =హనుమంతుడు, సురైరపి=దేవత 
లచేతకూడ, దుష్ప్ర వేశామ్= (ప్రవేశింప శక్యము కాని, లజ్కాం నగరీమ్=లంకాన 

గరమును, వీర్యాత్ =పరాక్రమమువలన, ప్రవిష్షఃప్ర వేశించినాడో, తదైవ=అప్పుడే, 
వయమ్=మేము, వ్యథితాః=వ్యథ చెందినాము. 

తా. దేవతలకు కూడా ప్రవేశింప శక్యము కాని లంకాపురములో 
హనుమంతుడు పరాక్రమముచేత ప్రవేశించిననాడే మేము చాల వ్యథ చెందినాము. 
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మూ. యదెవ వానరైర్షి రైర్పదః సేతుర్మహార్ల వె, 
CS రి యముడు జయ ac) 

తదైవ హృదయేనాహం శజ్కే రామమమానుషమ్. 1 

ప్ర. అ. ఘోరైఃభయంకరులైన, వానరైణావానరులచేత, _మహార్ణవే= 
మహాసముద్రమునందు, యదైవాఎప్పుడు, హేతుః సేతువు, బద్ధః=కట్టుబడినదో, 
త దైవాఅప్పుడే, అహమ్=నేను, రామమ్=రాముళ్లి అమానుషమ్=మానవుడు కొని 

వానినిగా, హృదయేన=హృదయముచేత, శజ్కే=శంకించుచున్నాను. 

తా. భయంకరులైన వానరులు మహాసముద్రముమీద ఏనాడు “సేతువు 

కట్టినారో ఆనాడే రాముడు మానవమాత్రుడు ' కాడని నేను మనస్సులో 
శంకించితిని. 1l 

మూ. అధవా రామరూపేణ కృతాన్తః స్వయమాగతః, 

మాయాం తవ వినాశాయ విధాయాప్రతితర్కితామ్. 12 

ప్ర అ. అథవా=లేదా, స్వయమ్ైస్వయముగా, కృతాన్త==యముడే, 

తవ=నీయొక్క, వినాశాయ=వినాశముకొరకు, అప్రతితర్కితామ్=ఊహింపబడని, 

మాయామ్=మాయను, విధాయ=ప్రయోగించి, రామరూ పేణ=రాముని రూపముచేత, 
ఆగతఃావచ్చినాడు. 

తా. లేదా నిన్ను చంపుటకై ఎవరూ ఊహించని మాయను కల్పించి 
యముడే స్వయముగా రాముని రూపములో వచ్చి ఉండును. 12 

మూ. అథవా వాసవేన త్యం ధర్షితోఒ సి ముహాబల, 

అట ఇంజ ఉట 9 « మ 13 వాసవస్య తు కా శక్తి స్త్వాం ద్రష్టుమ పి సంయుగే 

ప్ర అ. అధథవా=లేదా, మహాబల=ఓ! మహాబలవంతుడా ! త్య్వమ్=నీవు, 

వాసవేన=దేవేంద్రునిచేత, ధర్షితః అసి=ఎదిరించబడితివి, తు=కాని, వాసవస్య=దే 
వేంద్రునకు, సంయుగేజయుదమునందు, త్వామ్=నిన్ను, ద్రష్పమపాచూచుటకు 

(| న ' లా 

కూడ, కా శక్తిణాఏమి శక్తి ఉన్నది? 

తా. ఓ మహాబలశాలీ ! లేదా దేవేంద్రుడు నిన్ను ఎదిరించి ఉండును. 
కాని యుద్దములో నిన్ను చూచుటకు కూడ దేవేంద్రునకు శక్తి ఎక్కడిది? 13 

మూ. వ్యక్తమేష మహాయోగీ పరమాత్మా సనొతనః, 

అనాదిమధ్యనిధనో మహతః పరమో మహాన్, 14 

తమసః పరమో ధాతా శజ్ఞచక్రగదాధర:, 
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్రీవత్సవక్షా నిత్య(శ్రీరజయ్యః శాశ్వతో (ధ్రువః, 18 

మానుషం రూపమాస్హాయ విష్ణుః సత్యపరాక్రమః, 

సర్వాః పరివృతో దేవైర్యానరత్వముపాగతైః, 16 

సర్వలోకేశ్వరః శ్రీమాన్ లోకానాం హితకామ్యయా, 
సరాక్షసరపరీవారం హతవాంసా గం మహాద్యుతిః. 17 

ప్ర. అ వ్యక్తమ్=స్పష్టముగా, ఏషః=ఈ రాముడు, మహాయోగీ=గొప్పు 

యోగి, సనాతనః=నిత్యుదు, అనాదిమధ్యనిధనః=ఆది, మధ్యము, అంతము 

లేనివాడు, మహతః=మహత్తుకంటు, పరమః=ఉత్తమమైన, మహాన్ =గొప్పవాడు, 

తమసఃఅజ్ఞానముకం కొ, పరమః=అతీతుడు, ధాతా=పోషకుడు, _ శజ్ఞచక్రగదా 

ధరః=శంఖచక్రగదలను ధరించినవాడు, శ్రీవత్సవక్షాఃా శ్రీవత్సము వక్షఃస్టలమునందు 

కలవాడు, నిత్య శ్రీణనిత్య మైన లక్షి , గలవాడు, అజయ్యః=జయింప శక్యము కానివాడు, 

శాశ్వతః= ఎల్లప్పుడూ ఉండువాడు, ధ్రువః= స్టీరుడు అయిన, పరమాత్మా=పరమాత్మయే. 

సత్వపరా[క్రమః=సత్యమైన పరాక్రమము గలవాడు, సర్వలో కేశ్వరః=సకల లోక 

ములకు (ప్రభువు, శీమాన్= శ్రీమంతుడు, మహాద్యుతిః=గొప్పు కాంతి గలవాడూ, 

విస్టుః=విష్టువు, లోకానామ్=లో కములయొక్క, హితకామ్యయా= హితమునందు 

కోరికచేత, మానుషమ్=మునుష్యసంబంధమైన, రూపమ్=రూపమును, ఆసన్హాయ=లఅ 

వలందించి, వానరత్వమ్=వానరత్వమును, ఉపాగలతైః=పొందిన, సర్వెకసమస్త మైన, 

దేవై=దేవతలతో, పరివృతఃాకూడినవాడై, సరాక్షసపరీవారమ్ =రాక్షసపరివారముతో 
కూడిన, త్వామ్=నిన్ను, హతవాన్=చంపినాడు. 

తా. ఈ రాముడు నిగ్సితముగా, మహాయోగి, నిత్యుడు, ఆది-మధ్య- 

అంతములు లేనివాడు, బ్రహ్మాది మహాపురుషులందరికం టె గొప్పవాడు, 

అజ్ఞానాతీతుడు, పోషకుడు, శంఖచక్రగదలను ధరించినవాడు, శీవత్స మను 

పుట్టుమచ్చ వక్టఃస్థలమునం దున్నవాడు, నిత్యము లక్షీ సమేతుడు, జయింప 

శక్యము కానివాడు, శాశ్వతుడు, స్టిరుడు అయిన పరమాత్మయే. సకలలోకములకు 

ప్రభువు, శ్రీమంతుడు, గొప్ప కాంతి గలవాడు అయిన విష్ణువు, లోకముల 

హీతమును కోరి, వానర రూపములు ధరించిన దేవతలతో కూడినవాడ్డై, 

రాక్షపపరివారస హితుడబైన నిన్ను చంపినాడు. 14 - 17 

మూ. _ ఇన్హియాణి పురా జిత్యా జితం త్రిభువనం త్వయా, 

స్మరద్భిరివ తద్వెరమిస్ట్రియైరేవ నిర్తితః. 18 

ప్ర. అ. పురా=పూర్వము, త్వయా=నీచేత, ఇన్ట్రియాణి=ఇం|ద్రియముంలను, 

జిత్వా=జయించి, (త్రభువనమ్=ముడు లోకముల సముదాయము, జితమ్=జయిం 

చబడినడి తత్ =ఆ, వైరమ్=వైరమును, స్మరద్బిః ఇవ=స్మరించుచున్నవా అన్నట్టున్న, 
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ఇన్హియై రేవ=ఇంద్రియములచేతనే, త్వమ్=నీవు, నిర్దితఃం=జయింపబడితివి. 

తా. పూర్వము నీవు ఇంద్రియములు జయించి గ్”ప్పు తపస్సుచేసి 

మూడు లోకాలను జయించినావు. ఆ వైరమును స్మరించుచున్నవా అన్నట్టు 

ఇప్పుడు ఆ ఇంద్రియములే నిన్ను జయించినవి. 18 

మూ. యదైవ బా జనస్థానే రాక్ష పైర్ఫహుభిర్వ ఎలో 

ఖరస్తు నిహతో భాతా తదా రామో న మానుషః. 19 

యదైవ నగరీం లజ్కాం దుష్ప్రవేశాం సురైరపి, 

ప్రవిష్టో హనుమాన్విర్యాత్త దైవ వ్యథితా వయమ్. 20 

ప్ర. అ. తా. పైన 9, 10 శ్లోకములను చూడుడు. 

మూ. (క్రియతామవిరోధశ్చ రాఘవేణేతి యన్మయా, 
ఒవ్ 9 ఆవే 9 | | లే ఉచ్యమానం న గృహ్హాబ తస్యయం వ్యుష్టరాగతా. 

ప్ర అ. రాఘవేణ=రామునితో, అవిరోధః=మైతి, క్రియతామ్=చే 

యబడుగాక, ఇతి=అని, మయా=నాచేత, ఉచ్యమానమ్=చెప్పబడుచున్నదానిని, 
యత్ =ఎందువలన, న గృష్ణో సి గహించుటలేదో, తస్య=దానికి, ఇయమ్=ఈ, 

వ్యుష్టిణఫలితము, ఆగతా=వచ్చినది. 

తా. “రామునితో మతి చేసికొనుము”అని నేను చెప్పగా విననందుకే 

ఈ ఫలితము వచ్చినది. 21 

మూ. అకస్మాచ్చాభికామో౭_సి సీతాం రాక్షసపుంగవ, 

ఐశ్వర్యస్య వినాశాయ దేహస్య స్వజనస్య చు. 22 

ప్ర. అ. రాక్షసపుంగవారాక్షస (శేష్మడా ! ఐశ్వర్యస్యాఐశ్వర్యముయొక్క, 
దేహస్య=నీ దేహముయొక్క, స్వజనస్య=స్వజనముయొక్క, వినాశాయావినాశము 

కొరకే, సీతామ్=సీతను గూర్చి, అకస్మాత్=హటాత్తుగా, అభికామణాకామము 
గలవాడవు, అ సి=అయితివి. 

తౌ, రాక్షస శేష్ణడా! ఐశ్వర్యము, నీ దేహము, బంధుజనము 
నశించుటకే నీకు హటాత్తుగా సీతయందు కోరిక పుట్టినది. 22. 

_ 9g 3 మూ. అరున్దత్యా విశిష్టాం తాం రోహిణ్యాశ్చా పీ దుర్మతే, 

సతాం ధరయతా మాన్యాం త్వయా హ్యసదృశం కృతమ్. 23 

ప్ర. అ. దుర్శతే=ఓ ! దుర్చుద్ది కలవాడా! అరున్హత్యాః=అరుంధతికం లును, 
రోహిణ్యాశ్చాపి=రో హిణికం కును, విశిష్టామ్=ఉత్తమురాలైన, మాన్యామ్=గౌరవింపడ 
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గిన, సీతామ్ = సీతను, ధర్ష్ణయతా=అవమానించిన, త్వయా=నీచేత, అసదృశమ్-త =త్రగని 
పని, ఫా 7 హి=చేయబెడినది కదా. 

ఓ! దుర్చుద్ది కలవాడా ! అరుంధతికంట, రోహిణికంటె కూడ 

ఉత్తమురాలైస గౌరవింపదగిన సీతను అవమానించి నీవు చెడ్డ పని చేసితివి 

కదా? 23 

మూ. వసుధాయా హి వసుధాం శ్రియః శ్రీం భర్త వత్సలామ్, 

సీతాం సర్యానవద్యాజ్డీమరణ్యే విజనే శుభామ్, 24 

ఆనయిత్వా తు తాం దీనాం ఛద్మనాత్మ స్వదూషణ, 

అవాప్య తం చైవ కామం మైథిరీసంగమే కృతమ్, 25 

పతివతాయాస్తపసా నూనం దగ్గో౭_ సి మే ప్రభో. 

ప్ర. అ. ఆత్మస్వదూషణాతనను తనవారినీ నశింపచేసినవాడా |! 

మే=నాయొక్క, ప్రభాప్రభూ ! వసుధాయాజభూమికి, వసుధామ్=భూమి, 

(శియకాలక్షి కీ, శ్రీమ్=లక్షి అయిన, భర్త )వత్సలామ్=భర్తయందు గుమ గల, 

సర్వానవద్యాజీమ్=దోషములు లేని సకలావయవములు గల, విజనే=జనశూన్యమైన, 
అరణ్యే= అరణ్యమునంద్యు ఉన్న, శుభామామంగళప్రదురాలైన, దీనామ్=దీనురాలు, 
ఐన, తాం సీతామ్=ఆ సీతను, ఛద్మనా=క కపటముచేత, ఆనయిత్వా=తీ సికొనివచ్చి, 

మైథిలీసంగమే= సీతా సంగమవిషయమున, కృతమ్= =చేయబడిన, తం కామమ్=ఆ 
కామమును, అ(పాప్య చెవ=పొందక, పతివతాయాః=ఆ పతివతయొక్క, తపసా= 

తపస్సుచేత, దగ్గః అ సి=కాల్చబడితివి. నూనమ్=నిశ్చయము. 

తా. తనకూ, తనవారికీ కూడ కీడు తెచ్చి పెట్టిన నా ప్రభూ! సీత 
భూమికి కూడ భూమి (గొప్ప ఓర్పు గలది). లక్ష్మికి లక్ష్మి. భర్తయందు 
అనురాగము గలది. ఎట్టి దోషములూ లేని సకలావయవములు గలది. 

మంగళప్రదురాలు. జనశూన్యమైన అరణ్యములో నివసించుచున్న దీనురాలైన అట్టి 
సీతను కపటముగా తెచ్చితివి. ఆమె సంగమమును గూర్చిన నీ అభిలాష 

వ్యర్ణమైనది. నీవు నిజముగా ఆ పతివ్రత తపస్సుచేతనే కాల్చబడితివి. 24, 25 

మూ. తదైవ యన్న దగ్రస్త స్తం ధర్షయంస్త నుమధ్యమామ్, 26 

దేవా బిభ్యత తే సర్వే సేన్హా; సాన్నిపురోగమా:. 

ప్ర. అ. తనుమధ్యమామ్=సన్నని నడుము గల సీతను, ధర్షయన్ = అవ 

మానించుచున్న, త్యమ్=నీవు, తదైవ=అప్పుడే, న దః ఇతి యత్ = =కాల్పబడలేదు 

అనునది ఏది కలదో, దానికి కారణమేమనగా, ేస్హాః=ఇం ద్రునితో కూడిన, 
సాగ్నిపురోగమాః= అగ్ని పురోగముడుగా గల, దేవాః=దేవతలు, తే=నీకు, అబి 
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భ్యత=భయపడిరి. 

తా. సీతను అవమానించునప్పుడే నీవు కాల్చబడకుండుటకు కారణమే 

మనగా ఆ పాపమునకు ఫలమీయవలసిన ఇంద్రుడు, అగ్ని మొదలైన దేవతలు 

నీకు భయపడిరి. 24 
మూ. అవశ్య మేవ లభతే ఫలం పాపస్య కర్మణః 

ఘోరం పర్యాగతే కాలే కర్తా నాస్త త్ర సంశయః. 25 

ప్ర. అ. కర్తా=చేసినవాడు, పాపస్య కర్మ ణఃణపాపకర్మయొక్క, ఘోరమ్= 
ఘోరమైన, ఫలమ్=ఫలమును, కాలే=కాలము, _ పర్యాగలతే=వచ్చినదగుచుండగా, 
అవశ్యమేవాతప్పక్క లభతే=పొందును. అత్రాదీనియందు, సంశయజాసంశయము, 
నాస్తి=లేదు. 

తా, పాపకర్మ చేసినవాడు దాని ఘోరమైన ఫలమును, కాలము 

వచ్చినప్పుడు తప్పక అనుభవించును. సందేహము లేదు, 25 

విభీషణః సుఖం ప్రాప్తస్త్యం ప్రాప్తః పాసమీదృశమ్. 26 

ప్ర. అ. శుభకృత్=శుభముచే సినవాడు, శుభమ్=శుభమును, ఆప్నోతి= 
పొందును. పాపకృత్=పాపము చేసినవాడు, పాపమ్=చెడ్డ ఫలమును, ఆశ్నుతే 
=పొందును. _ విభీషణఃావిభీషణుడు, శుభమ్=శుభమును, (ప్రాప్త౭=పొందినాడు. 
త్వమ్=నీవు, ఈదృశమ్ =ఇట్టి, పాపమ్=అశుభమును, ప్రాప్తః=పాందినావు. 

తా. పుణ్యము చేసినవాడు మంచి ఫలమును పొందును. పాపము. 

చేసినవాడు చెడ్డ ఫలమును పొందును. విభీషణునకు మంచి ఫలము లభించినది. 

నికు ఇట్టి చెడ్డ ఫలము లభించినది. 26 

మూ. _సన్త్యన్యాః ప్రమదాస్తుభ్యం రూపేణాభ్యధికాస్తతః, 
అనజ్గవశమాపన్నస్త్వ్యం తు మోహాన్న బుధ్యసె. 27 

ప్ర అ. రూపేణారూపముచేత, తతః సీతకంటు, అభ్యధికాణాఅధికలైన, 
అన్యాః 'ప్రమదాః=ఇతర స్త్రీలు, తుభ్యమ్=నీకొరకు, సన్తి=ఉన్నారు. త్తం తు=న్తీవైజీ, 
అనజ్గవశమ్=మన్మథవశమును, ఆపన్నఃాపొందినవాడవైై మోహాత్ =అజ్ఞానమువలన, 
న బుధ్యసే=తెలుసుకొనకున్నావు. 

తా. పీతకంటె అధికసౌందర్యము గల స్త్రీలు ఎందురో నీ కున్నారు. 
కాని నీవు మన్మథవశుడవై 'అజ్ఞానమువలన ఆ విషయమును తెలిసికొనలేదు.27 
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మూ. నకులేన న రూపేణ న దాక్షిణ్యేన మైథిరీ, 

మయాధికా వా'తుల్యా వా తత్త్వం మోహాన్న బుధ్యసు. 28 

ప్ర అ. మైథిలీ= సీత, కులేన-కులముచేత, మయా=నాతో, అధికా 

వా=అధికురాలు గాని, తుల్యా వా=సమానురాలు గాని, న=కాదు. రూపేణా 

రూపముచేత, న=కాదు. _దాక్తిణ్యేనానేర్చుచేత, నెకాదు.  త్వమానీవు, 

మోహాత్ =అజ్ఞానమువలన, తత్=దానిని, న బుధ్యే=తెలి సికొనుటలేదు. 

తా. కులముచేత గాని, రూపముచేత గాని, విద్యాదులయందు నేర్పుచేత 

గాని సీత నాకంటె గొప్పది గాని, సమానురాలు కాని కాదు. కాని అజ్ఞానమువలన 

నీవు ఈ విషయమును తెలి సీకొనలేదు. 28 

మూ. సర్వదా సర్వభూతానాం నాస్తి మృత్యురలక్షణః, 

కనే a తవ తావదయం మృత్యు ర్మె థిలీకృతలక్షణ:. 29 

ప్ర అ. సర్వభూతానామ్=సమస్త ప్రాణులకు, సర్వదా=ఎల్లప్పుడూ, అల 

క్షణః=కారణములేని, మృత్యుణామరణము, నాస్తి=లేదు. తవ తావత్ =నీకైతే, 

అయమ్=ఇది, మైథిలీకృతలక్షణః= సితచేత చేయబడిన కారణము. గలది. 

తా. ఎన్నడూ, ఏ ప్రాణి! కూడ ఏదో ఒక నిమిత్తము లేకుండా 

మరణము రాదు. నీకీ మరణము సీత అను నిమిత్తముచేత వచ్చినది. 29 

మూ. సీతానిమిత్తజో మృత్యుస్తయా దూరాదుపాహృతః, 

మైథిలీ సహ రామేణ విశోకా విహరిష్యతి. 30 

ప్ర. అ. త్వయా=నీచేత, సీతానిమిత్తజఃా సీత్ర అనే నిమిత్తము వలన కలిగిన, 

మృత్యుః=మృత్యువు, దూరాత్ =దూరమునుండి, ఉపాహృతః=తీ సికొనిరాబడినది. 

మైథిలీ=సీత, విశోకా=పోయిన శోకము గలదై, రామేణ సహ=రామునితో కూడ, 

విహరిష్యతి=విహరించగలదు. 

తా. సీత అనే నిమిత్రమువలన కలిగే మృత్యువు దూరమునుండి 

తెచ్చుకొన్నావు. సీత ఇటుపై శోకరహితురాలై రామునితో కలిసి విరహించగలదు. 

మూ, అల్పపుణ్యా త్యవాం ఘోరే పతితా శోకసాగరే, 

కైలాసే మన్లరే మేరౌ తథా చైత్రరథే వనే... 31 

దేవోద్యానేషు సర్వేషు విహృత్య సహితా త్వయా, 

విమానేనానురూపేణ యా యామ్యతులయా శ్రియా, 32 

పశ్యన్తీ వివిధాన్ దేశాంస్తాంస్తాంశ్చిత్రస్రగమృరా, 

భంశితా కామభోగేభ్యః సాస్మి వీర వధాత్తవ. 33 
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సైవాన్యేవాస్మి సంవృత్తా ధిగ్రాజ్ఞాం చష్వాలాః (శ్రియః, 
ప్ర అ. అల్పపుణ్యా=అల్వ మైన పుణ్యము గల, అహం తు=నే 

నైతే, ఘోరే=ఘోరమైన, శోకసాగరే=శో కసముదమునందు, పతితా=పడినాను, 
యా=ఏ నేను, చిత్రస్రగవ్చురా=చిత్రములైన మాలికలు, వస్త్రములు కలదా 
నబై, అనురూపేణ=తగిన, విమానేన=విమానముచేత, కైలాసే=కెలాసమునందు, 
మన్దరే=మందరపర్యతమునందు, మేరౌ=మేరుపర్వతమునందు, తథా=మరియు, 
చైతరథే=చైైతరథ మను, వనే=వనమునందు, సర్వేషు=సమస్త మైన, _ దేవోద్యా 
నేషు=దేవతల ఉద్యానవనములందు, విహృత్య=విహరించి, తాన్ తాన్ =ఆ యా, 
వివిధాన్ =అనేక విధములైన, దేశాన్=డేశములను, పశ్యన్తీ=-చూచుచున్నదాన నై, 
అతులయాాసాటిలేని, శియా=శోభతో, యామి=వెళ్లుచున్నానో, సా=ఆట్టి నేను, 
వీర=ఓ ! వీరుడా ! తవ=నీయొక్క, వధాత్ =వధవలన, కామభో గేభ్యః=కామ 
భోగములనుండి, భ్రంశితాభసష్టము చేయబడిన దానిని, అస్మీజఅయి ఉన్నాను. 

_ సైవాఆ నేనే, అన్యవామరొకదానను వలె, సంవృత్తా ఆస్మీ=అయిపోయినాను. 
ధిక్=ఛీ ! రాజ్ఞామ=రాజులయొక్క, బ్రియజాఐశ్వర్యములు, చఖ్తులాఃణచంచలమ్రైనవి 
కదా. 

తా ఓ ! వీరుడా ! ఏ నేను చిత్రములైన పుష్పమాలలను 
వస్త్రములనూ ధరించి, నీతో కలిసి, తగిన విమానము పై ఎక్కి కైలాసమునందు, 
మందరమునందు, మేరుపర్వతమునందు, వైత్రరథ మను ఉద్యానమునందు, 
సమస్త దేవవనములందు విహరించుచు, అనేకవిధములైన ఆ యా దేశములను 
చూచుచు సాటిలేని శోభతో సంచరించుచుండెడిదాననో అట్టి నేను నీవు 
మరణించుటవలన ఆ కామభోగములకు దూరము చేయబడితిన్ ఆదే నేను 

మైనవి ! 
31- 33 

మూ. హారాజన్ సుకుమారం తే సుభ్రు సుత్వకృమున్నప్మ్, 34 
కాన్తిశ్రీద్యుతిభిస్తు ల్యమిన్దుపద్మ దివాకరః, 
కిరీటకూటోజ్జ (లితం తామాస్యం దీప్తకుణ్ణలమ్, 35 
మదవ్యాకులలోలాక్షం భూత్వా యత్సానభూమిషు, 
వివిధస్రగ్రరం చారు వల్లుస్మితకథం శుభమ్, 36 
తదేవాద్య తవైవం హి వక్త్రం న భాజతే ప్రభో, 
రామనాయకనిర్భిన్నం రక్తం రుధిరవి(సవైః, 37 
వీశ్శీర్ధమేదోమస్తిష్కం రూక్షం స్యన్తనరేణుభిః. 

ప్ర. ఆ. హా! రాజన్=అయ్యో ! రాజా! ప్రభో=ఓ ! ప్రభూ ! తే=నీ 
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యొక్క, యత్ =ఏ, సుకుమారమ్=సుకుమారము, సుభు=మంచి కనుబొమ్మలు 

కలది, సుత్వక్=మంచి చర్మము గలది, సమున్నసమ్=ఎత్తెన ముక్కు గలది, కాన్తి 
శ్రీద్యుతిభిః=కాంతిచేత, శోభచేత, తేజస్సుచేత, ఇన్దుపద్మదెవాకరైః=చంద్ర - పద్మ 
- సూర్యులతో, తుల్యమ్=సమానమూ, కిరీటకూటోజ్ఞ ;లితమ్ =కిరీటాగ్రభాగముచేత 
ప్రకాశింపచేయబడినది, తామ్రాస్యమ్=ఎజ్జని నోరు గలది, దీప్తకుజ్జలమ్=ప్రకా 
శించుచున్న కుండలములు గలది, వివిధ(స్తగ్రరమ్=అ నేకవిధములైన మాలికలను 

ధరించినది, చారు=సుందరము, పానభూమిషు =మద్యపానప్రదేశములయందు, మద 

వ్యాకులలోలాక్షమ్ =మదముచేత వ్యాకులములు చంచలములు అయిన నేత్రములు 

కలదిగా, భూత్వా=అయి, వల్లు స్మితకథమ్=సుందర మైన చిరునవ్వు, మాటలు 

కలది, శుభమ్=శుభకరము అయిన, వక్త్రృమ్=ముఖము _ (ప్రకాశించుచుండెడిదో), 
తవానీయొక్క, తదేవ=ఆ ముఖమే, అద్య=ఇప్పుడు, రామసాయకనిర్భిన్నమ్= 

రాముని. బాణములచేత బద్దలుగొట్టబడిన దై, రుధిరవిస్ర వైః=రక్త సావములచేత, 

రక్తమ్=ఎట్జనైనదై, విశీర్ణమేదోము స్పిష్కమ్=చెదరగొట్టబడిన కొవ్వు, మెదడూ కలదై, 

స్యన్లన రేణుభిః=రథపరాగములచేత, రూక్షమ్=కఠినమై, న భాజలే=ప్రకాశంచుటలేదు. 

తా అయ్యో! ఓ! రాజా! ఓ! ప్రభూ ! మంచి కనుబొమ్మలు, 

మంచి చర్మము, ఎత్తెన ముక్కు గల సుకుమారమైన నీ ముఖము కాంతిచేత 
చంద్రునితోను, శోభచేత పద్మముతోను, తేజస్సు చేత సూర్యునితోను సమానముగా 

ఉండెడిది. ఎట్జని నోరు, ప్రకాశించిన కుండలములు గల ఆ ముఖము 

కిరీట్నాగభాగముతో మెరయుచు అందముగా ఉండెడిది. అనేక పుష్పమాలలు 
ధరించిన ఆ ముఖము మద్యపానశాలలో మత్తుచేత వ్యాకులములైన చంచలములైన 
నేత్రములతో అందమైన చిరునవ్వుతో, మధురసంభాషణలతో ప్రకాశీంచుచుండెడిది. 

ఆ ముఖమే ఇప్పుడు రాముని బాణాలచేత చేదింపబడి, రక్త సావములచేత 

ఎజ్జనైై కొవ్వు, మెదడు చిమ్మి చేయబడగా రథపరాగముచేత సౌకుమార్యవి హీనమై 

ప్రకాశించుటలేదు. 34 - 37 

మూ. హా పశ్చిమా మే సంప్రాప్తా దశా వైధవ్యదాయినీ, 38 

యా మయా సీన్న సంబుద్దా కదాచిదపి నున్రయా. 

ప్ర. అ. హా=అయ్యో ! మే=నాకు, వైధవ్యదాయినీ= వైధవ్యమును ఇచ్చు, 

పక్చిమా=చివరి దైన, దశా=అవస్ట, సంప్రాప్తా=వచ్చినది, యాజఏది, మన్దయా=తెలివి 

తక్కువదానవైన, మయా=నాచేత, కదాచిద పి=ఎన్నడూ, సంబుద్దా=తెలియబడినది 

(ఊహింపబడినది), నాసీత్=కాదో 

తా. అయ్యో ! నాకు వైధవ్యము నిచ్చే చివరి దశ సంప్రాప్తించినది. 
తెలివి తక్కువదాననైన నేను దీనిని కూర్చి ఎన్నడూ ఊహించి కూడ ఉండలేదు. 

38 
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మూ. పితా దానవరాజో మే భరా మే రాకేుేశరః, 39 _ చె” 
పుత్రో మే శక్రని ర్లేతా ఇత్యహం గర్వితా భృశమ్. 

ప్ర. అ. మే=నాయొక్క, పితా=తండ్రి, దానవరాజః=దానవుల రాజు, 
మే=నాయొక్క, భర్హా=భర్త, రాక్ష సేశ్వరః=రాక్షసుల .ప్రభువు. మే పుత్రణనా 
పుత్రుడు, శక్రనిర్హతాాదే చేంద్రుణి జయించినవాడు ఇతి=అని, అహమ్=నేను, 

భృశమ్=మిక్కిలి, గర్వితా=గర్వించితిని. 

తా, నౌ తండ దానవరాజు, భర్త రాక్షస పభువు, కుమారుడు దేవేంద్రుల్ణి 
య 

జయించినవాడు అని నాకు గర్వముండెడిది. 39 

మూ. దృష్తారిమర్షనాః శూరాః ప్రఖ్యాతబలపౌరుషాః, 40 
అకుతక్చిద్భయా నాథా మమేత్యా సీన్మ తిర్హ ఢా. 

ప్ర. అ. మమానాయొక్క, నాథాః=రక్షకులు, దృష్తారిమరక్షనాః=గర్వించిన 
శత్రువులను నశింపచేయువారు, శూరాః=శూరులు, (పఖ్యాతబలపౌరుషాః=ప్ర 
సిద్దమైన బలపౌరుషములు గలవారు, అకుతశ్చిద్భయాః=ఎవరినుండీ భయము 
లేనివారు, ఇతాలని, దృఢా=దృఢమైన, మతీః=భుద్ది, ఆసీత్ =ఉండెడిది. 

తా. నా 'సంరక్షకు : లందరూ గర్వించిన శత్రువులను నశింపచేయువారు, 
శూరులు, ప్రసిద్ధమైన బలము, పౌరుషము కలవారు, ఎవరినుండీ భయములేనివారు 
అని దృఢమైన అభిప్రాయము ఉండెడిది. 0 

మూ, తేషామేవంప్రభావాణాం యుష్మాకం రాక్షసర్హభాః, 41 
కథం భయమ సంబుద్దం మానుషాదిదమూ గతమ్. 

ప్ర. అ. రాక్షసర్షభాణారాక్షస శేష్ణులారా |! తేషామ్=అట్టి, ఏవంప్రభావా 
ణామ్=ఇట్టి ప్రభావము గల, యుష్మాకమ్=మీకు, మానుషాత్ =మనుష్యునినుండి, 
అసంబుద్దమ్=తెలియబడకుండగా, ఇదం భయమ్=ఈ భయము, కథమ్=ఎట్లు, 
ఆగతమ్=వచ్చినది? 

తా. ఓ! రాక్షస శ్రేష్ణులారా ! అట్టి ప్రభావము గల మీకు మానవునినుండి 
ఇలాంటి భయము, తెలియకుండా ఎట్టు వచ్చినది? 41] 
మూ. స్నిగ్రనునీలనీలం తు (పొంశుశెలోపనుం మహత్, 42 

తేయూరాబ్లద వైదూర్యముక్తాహారస్రగుజ్జ (లమ్, 
కౌన్తం విహారేష్యధికం' దీప్తం సంగ్రామభూమిషు, 43 
భాత్యాభరణభాభిర్యద్విద్యుద్భిరివ తోయదః, 
తదేవాద్య శరీరం తే తీక్షజై ర్నెకశరైశ్చితమ్, 44 
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పునర్జుర్ణభసంస్పర్శం పరిష్వక్తుం న శక్యతే, 
శ్వావిధః శల కైర్య ద్వద్బా జైర్ల స్టైర్నిరన్త రమ్, 45 

స్వర్పితైర్మర్మసు భృశం సంఛిన్నన్నాయుబన్షనమ్, 

క్షితౌ నిపతితం రాజన్ శ్యామం వై రుధిరచ్చవి, 46 

వజప్రహారాభిహతో విక్తీర్త ఇవ పర్వతః, 

ప్ర అ. రాజన్=రాజూ !, స్నీ గ్టైన్తునీలనీలమ్ =నున్నగా నున్న ఇంద్రనీలం 

మాణిక్యము వలె నీలవర్ధము గలది, ప్రాంశుశెలోపమమ్=ఉన్నతమైన పర్వతముతో 
సమానము, మహత్=గొప్పది, కయూరాజ్గదవైదూర్యముక్తా హార స్రగుజ్జ్యలమ్=బా 
హుపురులతోను వైదూర్యమణులతోను అంగదములతోను  ముత్యాలహారముల 
తోను పుష్పమాలలతోను ప్రకాశించుచున్నది, విహారేషు=విహారసమయములయందు, 
అధికము =అధికముగా, కాన్తమ్=మనోహరము, సంగ్రామభూ మిషు=యుద్రభూముల 

యందు, . దీప్తమ్=ప్రకాశించునది అయిన, యత్ =ఏ, తే శరీరమ్=నీ శరీరము, 

ఆభరణభాభిః:=ఆభరణముల కాంతులచెత, విద్యుద్భిః= మెరుపులచేత, తోయదః 

ఇవ=-మేఘము వలె, భాతి=ప్రకాశించుచున్నదో (ప్రకాశించెడిదో, పునఃమరల, 

దుర్లభసంస్పర్మమ్=దుర్లభ మైన స్పర్శ గలది, అద్య=ఇప్పుడు, తీక్ణై=తీక్షములైన, 

నైకశర=అ నేకబాణములచేత, చితమ్=వ్యాప్తము, శ్వావిధణాఏదుమమీదిళ్ళియొక్క, 
శల తైః యద్వత్ =ములుకులవంటి, లగ్నెణాతగుల్కొని యున్న, నిరన్నరమ్=అవకా 

శము లేకుండగా, మర్మ సు=మర్మస్థానములయందు, స్వర్పిలైజబాగా కొట్టబడిన, 

బాైజబాణములచేత, సంభిన్నస్నాయుబన్లనమాతెగగొట్టబడిన (ప్రేగులు గలది, 

క్రితౌ=నేలమీద, నిపతితమ్=పడినది, శ్యామమ్=నల్లనిది, రుధిరచ్చవి=రక్షకాంతి గలది, 

వజప్రహారాభిహతః=వజప్రహారము చేత, కొట్టబడిన, విశ్తీర్ణః= (క్రింద పడగొట్టబడిన, 

పర్వతః ఇవ=పర్వతము వలె ఉన్న, తదేవ=ఆ శరీరమే, పరిష్వక్తుమ్=కౌగిలించు 

కొనుటకు, న శక్యతే=శక్యముకాదు. 

తా. రాజూ ! నున్నగా నున్న ఇంద్రనీలమణుల వలె నీలవర్హము 

గలది, ఉన్నత శ్రెలమువంటిది, గొప్పదీ, కేయూరములతోను, చెదూర్యవికారములైన 

అంగదములతోను, ముత్యాల హారములతోను, పుష్పమాలలతోను ప్రకాశించునది, 

అయిన ఏ నీ శరీరము మెరుపులతో మేఘము వలి అలంకారముల కాంతులతో 

ప్రకాశీంచుచుండెడిదో అదే శరీరము ఇప్పుడు ఏదుమ పంది ముళ్ళ వంటి, 

అవకాశము లేకుండగా మర్మ స్థానములలో గుచ్చబడిన, ఇంకను తగుల్కొని 

ఉన్న బాణాలచేత తెగగొట్టబడిన 'ప్రేగుగలదై  కౌగలించుకొనుటకు శక్యము 
కాకుండ ఉన్నది. దీని స్పర్శ ఇంక లభించదు. నల్లనై, రక్తముతో ఎట్జినై నేలమీద 

పడియున్న ఈ శరీరము 'వుజ్రముచేత నేలమీద పడగొట్టబడిన' పర్వతము వలె 

ఉన్నది, 42 - 46 
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మూ. హా స్వప్నః సత్యమె వేదం త్వం రామేణ కథం హతః, 47 

త్వం మృత్యోరపీ మృత్యుః స్యాః కథం మృత్యువశం గతః. 
ఇ ప్ర. అ. హా=అయ్యో | స్వప్పః=స్వప్నమా? ఇదమ్=ఇది, సత్యమేవాసత్య 

నేనా? తృ్యమ్నీవు, రామేణ=రామునిచేత, కథమ్=ఎట్లు, హతః=చంపబడినావు? 

త్యమ్నీవు, మృత్యోర సి=మృత్యువునకు కూడ, మృత్యుఃమృత్యువు, స్యాః=అగు 

దువు. కథమ్=ఎట్లు, మృత్యునశమ్=మృత్యువశమును, గతః=పొందినావు? 

తా, అయ్యో ! ఇదంతా స్వప్నమా లేక నిజమేనా? నీవు రామునిచేత 

ఎట్లు చంపబడినావు? మృత్యువుకు కూడ మృత్యువైన నీవు ఎట్లు మృత్యువునకు 

మూ. _ డైలోక్యవసుభోక్తారం తైలోక్యోద్వేగదం మహత్, ఉర్ 
జేతారం లోకపాలానాం క్షేప్తారం శంకరస్య చ. | 
జో ప్ర అ. (ఈ శ్లోకాలలో ఉన్న ద్వితీయాంతపదాలన్నింటికి 55వ 

శ్లోకములో ఉన్న “భర్తారమ్” అనుదానితో అన్వయము). _ |తైలోక్యవసుభో కా 
రమ్=మూడులోకములలోని ధనమును అనుభవించువాడు, మహత్ =అధికముగా, 

తైలోక్యోద్వేగదమ్=మూదు లోకములకు భయము _ కలిగించినవాడు, లోక. 
పాలానామ్=లోకపాలులకు, జేతారమ్=జయించినవాడు, శంకరస్య=శంకరునకు, 

క్రేప్తారమ్=విసిరివేసినవాడు (అయిన భర్తను). 

తా. నా భర్త మూడు లోకములలోని ఐశ్వర్యమును అనుభవించినవాడు. 

మూడు లోకాలకు చాల భయము కలిగించినవాడు. లోకపాలులను జయించినవాడు. 

కైలాసము నెత్తి శంకరుణ్ణి కదిపేసినవాడు. 458 

మూ. దృప్తానాం నిగ్రహతారమావిష్కృతపరాక్రమమ్, 49 

లోకక్షోభయితారం చ నాదైర్ఫూతవిరావిణమ్. 

ప్ర. అ. దృష్తానామ్=గర్వించినవారికీ, న్నిగహీతారమ్=న్నిగహించువాడు, 
ఆవిష్కృతపరా క్రమమ్= ప్రకటింపబడిన పరాక్రమము గలవాడు, లోకక్షీభయితారమ్ = 
లోకములను క్షోభ పెట్టినవాడు, నాదైజధ్వనులచెత, భూతవిరావిణమ్=భూతములను 

ఏడ్పించినవాడు; (అయిన భర్తను. 

తా. నా భర్త గర్వించినవాళ్ళను నిగ్రహించువాడు. పరాక్రమమును 
ప్రకటించి లోకములను క్షోభ పెట్టినవాడు. ధ్వనులచేత భూతములను ఏడ్పించినవాడు. 

మూ. ఓజసా దృష్తవాక్వ్యానాం వక్తారం రిపుసంనిధౌ, 49 

స్వయూథభృత్యగొప్తారం హన్తారం భీమకర్మణామ్. 



యుద్ధకాండము 651 

ప్ర. అ. రిపుసంనిధా=శత్రువుల సంనిధిలో, ఓజసా=పరాకమముచేత, 
దృప్తవాక్యానామ=గర్యోక్తులకు, వక్తారమ్=పలుకువాడు, స్వయూథభృత్యగోప్తారమ్= 
తన సంఘమువారికి, భృత్యులకూ రక్షకుడు, ఖీమకర్మ ణామ్=భయంకరమైన కర్మ 

గలవారికి, హన్హారమ్=చంపువాడు (అయిన భర్తను). 

తానా భర్త శృత్రుసంనిధిలో గర్యోక్సులు పలుకువాడు. తనవారిని తన 

భృత్యులను రక్షించువాడు. భయంకరమైన పనులు చేయువారిని చంపువాడు.50 

మూ. హన్తారం దానవేన్హాణాం యక్తాణాం చ సహస్రశః, 51 

నివాతకవచానాం చ సంగ్రహీతారమాహవే. 

(ప్ర. అ. సహస్రశః=బేలకొ అది, దాన చేన్దాణామ్ =దానవేంద్రులకు, 

యక్షాణాం చాయక్సలకు, హన్హారమ్=చంపువాడు, ఆహదే= “యుద్దమునందు, 

నివొతకవచానామ్= నివాతకవచు అను రాక్షసులకు, సంగ్రహీతార 'మ్= సంగ్రహము 

చేయువాడు (అయిన భర్తను). 

తా. నా భర్త వేలకొలది దానవవీరులను, యక్సులను సంహరించినవాడు. 

యుద్ధములో నివాతకవచు లను రాక్షసులను చేరదీయుచుండెడివాడు. 51 

మూ. నైకయజ్ఞవిలోప్తారం త్రాతారం స్వజనస్య చ, 52 

ధర్మవ్యవస్తాభేత్తారం మాయా గస్రష్టారమాహవే. 

ప్ర. అ. నైకయజ్ఞవిలోప్తారమ్= అనేకములైన యజ్ఞములను నశింపచేసిన 

వాడు, స్వజనస్యచాస్వజనమునకు, త్రాతారమ్= =రక్షకుదు, ధర్మవ్యవస్థాభేత్తారమ్= ద్ర 

ర్మవ్యవస్థను భేదిం చినవాదు, ఆహదే= యుద్దమునందు, మాయా స్రష్టారమ్= =మాయను 

సృష్టించువాడు (అయిన భర్తను). 

తా. నా భర్త అనేకయజ్ఞములను పాదుచేసినవాదు. స్వజనమును 
రక్షించువాడు. ధర్మవ్యవస్టను  చెడగొట్లినదాడు. యుద్దములో మాయను 
లి యణ డు యా 

సృష్టించెడివాదు. గ్2 

మూ. _ దేవాసురనృకన్యానామాహర్హారం తతస్తతః, 53 

శత్రు స్త్రీశోకదాతారం నేతారం స్వజనస్య చ. 

ప్ర. అ. తతస్తతః=అక్కడక్కడినుండి, ఉవాసురనృకన్యానామ్ దేవాసుర 
మానవకన్యలకు, ఆహర్హారమ్ తీ సికొనివచ్చెడివాడు, శత్రు స్ర్రైశోకదాతారమ్ =శత్రు 
వుల స్త్రీలకు శోకమును ఇచ్చువాడు, స్వజనస్య=స్వజనమునకు, శేరారమ్= నాయకుడు 
(అయిన భర్తను). 

తానా భర్త ఆ యా దేశములనుండి దేవ-అసుర-మానవకన్యలను 
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తీసికొని వచ్చినవాడు. శత్రువుల స్త్రీలకు శోకము కలిగించువాడు. స్వజనమునకు 
నాయకుడు. 53 

మూ. లజ్కాద్వీపస్య గోప్తారం కర్తారం భీమకర్మణామ్, రడీ 

అస్మాకం కౌొమభోగానాం దాతారం రథినాం వరమ్. 

ప్ర. అ. లజ్కాద్వీపస్య=లంకాద్వీపమునకు, గోప్తారమ్=రక్షకుడు, భీమ 
కర్మ ణామ్=భయంకరములైన కర్మలకు, _కర్హారమ్=కర్త, అస్మాకమ్=మాకు, 
కామభోగానామ్=కామభోగములకు, దాతారమ్=ఇచ్చువాడు, రథినామ్=రథికులలో, 

వరమ్(శ్రేష్టుడూ (అయిన భర్తను). 

తా. నా భర్త అంకాద్వీపమునకు రక్షకుడు. భయంకరములైన కర్మలు 

చేయువాడు. మాకు అన్ని కామభోగములను ఇచ్చువాడు. రథికులలో శేషుడు. 

మూ. ఏవం(ప్రభావం భర్తారం దృష్ట్వా రామేణ పాతితమ్్ 55 

స్ట్రీరాస్మి యా దేహమిమం ధారయామి హత(ప్రియా, 

ప్ర అ ఏవంప్రభావమ్ =ఇట్టి ప్రభావము గల, భర్తారమ్ =భర్తను,; 

రామేణ=రామునిచేత, పాతితమ్=పడగొట్రబడినవానినిగా, దృష్ట్వా=చూచి, హత 

(పియాాచంపబడిన భర్త గల, యా=ఏ నేను, ఇమమ్=ఈ, దేహమ్=దేహమును, 
ధారయామి=ధరించి ఉన్నానో, అట్టి నేను, సిరా=పిరురాలను, అ స్మి=అయి 

ఉన్నాను. 
దా ఢా 

తా. ఇట్టి భర్తను రాముడు పడగొట్టివేయగా చూచి, చంపబడిన భర్త 
గల నేను ఇంకను దేహమును ధరించి ఉన్నాననగా నేను చాల మొండిదానను, 

మూ. శయనేషు మహార్షేషు శయిత్వా రాక్ష సేశ్వర, 56 
యం వూ ' 

ఇహ కస్మాత్సృసుప్తో౭_సి ధరణ్యాం రెణుగుణ్జితః 

ప్ర. అ. రాక్ష సేశ్వర=రాక్షసరాజా ! మహార్షషు=అధికమూల్యము గల, 

శయనేషు=శయనములయందు, శయిత్యా=శయనించి, ఇహ=ఇక్కడ, ధరణ్యామ్= 
భూమిమీద, రేణుగుణ్ణి త=పరాగముచేత కప్పబడనవాడబై, కస్మాత్ =ఎందువలన, 

ప్రసుప్తః=నిద్రించినవాడవు, అసి=అయిఉన్నావు? 

తా. రాక్షసరాజా ! అమూల్యములైన శయనములమీద శయనించిన 

నీవు ఇక్కడ నేలమీద పరాగముచేత కప్పబడి ఎందుకు నిద్రించుచున్నావు256 

మూ. యదా తే తనయః శస్తో లక్ష్మణేనేన్హజిద్యుధి, ౦౬57 
తదా త్వభిహతా తీవ్రమద్య త్వస్మి నిపాతితా. = 
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ప్ర. అ. తే తనయః=నీ కుమారుడైన, ఇన్హ్రజిత్=ఇంద్రజిత్తు, యుధి= 

యుద్దమునందు, లక్ష్మ ణేన=లక్ష్మణునిచేత, యదా=ఎప్పుడు, శస్తః౭చంపబడినాడో, 

తదా=అప్పుడు, తీవమ్=తీవముగా, అభిహతా=కొట్టబడితిని. అద్య తు=ఇప్పుడైతే, 

నిపాతితా అస్మి=పడగొట్టబడితిని. 

తా. నీ కుమారుడైన ఇంద్రజిత్తు యుద్ధములో లక్ష్మణునిచేత 

చంపబడినప్పుడు నాకు పెద్ద దెబ్బ తగిలినది. ఇప్పుడైతే పూర్తిగా పడిపోయితిని. 

మూ. సాహం బన్హుజనైర్లీనా హీనా నాథేన చ త్వయా, ర్రి 
విహీనా కామభో గైశ్చ శోచిష్యే శాశ్వతీః సమాః, 

(ప్ర. అ, బన్జుజ నేనాబంధుజనముతో, హీనా= హీనురాలనైన, నాథేన= 

నాథుడవైన, త్వయా చానీతో కూడ, హీనా=హీనురాలనైన, కామభ్ గైశ్చ= 
కామభోగములతో కూడ, విహీనా=విహీనురాలనైన, సా అహమ్=అట్టి నేను, 
శాశ్వతీ;=అనెకములైన, సమాః=సంవత్సరములను, కోచి ష్యే=దుఃఖించెదను. 

తా. బంధుజనులు గాని, నాథుడవైన నీవు గాని లేక, కామభోగములు 

లేని నేను అనేక సంవత్సరములు దుఃఖించుచుండవలెను. 58 

మూ. ప్రపన్నో దీర్ణమధ్య్వానం రాజన్నద్య సుదుర్గమమ్, 59 

నయ మామపి దుఃఖార్తాం న వర్తిష్యె త్వయా వినా. 
ఒల్లో ప్ర అ. రాజన్=రాజా ! అద్య=ఇప్పుడు, సుదుర్గమమ్= వెళ్లుటకు 

చాల కష్టమైన, గర్షమ్ాదిర్హమైన, అధ్యానమ్=మార్గమును, (పపన్నణాపొందినావు. 

దుఃఖార్హామ్=దుఃఖ ఎడితురాల నైన, మామ పి=నన్ను కూడ, నయ=తీ సికొనివెళ్ళుము. 

త్వయా వినా=నీవు లేకుండగా, న వర్తి ష్యే=జీవించను. 

తా. రాజా ! వెళ్లుటకు శక్యము కాని దీర్హమైన మార్గములో 

ప్రయాణమైనావు. దుఃఖముచేత పీడితురాలనైన నన్ను కూడ తీసికొనివెళ్లుము. 

నీవు లేకుండా ఉండజాలను. 59 

మూ. కస్మాత్త (౦ మాం విహాయేహ కృపణాం గన్తుమిచ్చ సి, 60 

దీనాం విలపతీం మన్హాం కిం వా మాం నాభిభాషే. 

ప్ర. అ. త్వమ్=నీవు, కృషణామ్=దీనురాలనైన, మామ్=నన్ను, ఇహ= 

ఇక్కడ, విహాయావిడచి, కస్మాత్ =ఏ కారణమువలన, గన్తుమ్=వెళ్లుటకు, 

ఇచ్చసి=కోరుచున్నావు? దీనామ్=దీనురాలను, విలపతీమ్=విలపించుచున్నదానను, 

మన్హామామందురాలను అయిన, మామ్=నన్ను గూర్చి, కిం వా=ఎందువలన, 

నాభిభాషసే=మాటలాడవు? 
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తా. నీవు దీనురాలనైన నన్ను ఇక్కడనే విడచి ఎందుకూ వెళ్లిపోదల 
చుచున్నావు? దీనురాలన్సు విలపింపుచున్న దానను, మందబుద్ది గలదానను 
అయిన నాతో ఎందుకు మాటలాడవు? 60 

మూ. దృష్టా న ఖల్వభిక్రుర్లో మామిహానవగుణ్ణితాము, 61 

నిర్ణతాం నగరద్వారాత్పద్భా మేవాగతాం ప్రభో. 

ప్ర అ. ప్రభో=ప్రభూ | నగరద్యారాత్ =నగరద్యారమునుండి, 
నిర్ణతామా=బయటకు వచ్చిన, పద్భ్యామేవాపాదములచేతనే, ఆగతామ్ావచ్చిన, 
అనవగుణ్ణి తామ=ఆచ్చాదింపబడని, మామ్=నన్ను, ఇహ=ఇక్కడ, దృష్టా(=చూచి, 
న అభి క్రుద్దః ఖలు=కోపించలేదుకదా ? 

తా. ప్రభూ ! నేను మేలిముసుగు లేకుండా పాదచారిణిని అయి 

నగరద్వారమునుండి బైటకు వచ్చి ఇక్కడ ఉన్నా నని చూచి నీకు కోపము 
రాలేదు కదా? 61 

ఉల ఒం ఆచ (a 32 ' మూ. పశ్యేష్టదార దారాంస్తే భ్రష్టలజ్ఞావగుణ్బనాన్, 6 
బహిర్నిష్బతితాన్ సర్వాన్ కథం దృష్ట్వా న కుష్యసి. 

ప. అ, ఇష్టదారాఇష్ట మైన భార్యలు కలవాడా ! బభ్రష్ట్రలజ్ఞావగుళ్ళు నాన్ =అజ్ఞ 

అనే ముసుగు జారిపోయిన, బహిః=బైటకు, నిష్పతితాన్ =వచ్చిన, త్రే=ానీ కు, 
సర్వాన్ =సమస్తమైన, దారాన్=భార్యలను, పశ్య=చూడుము. దృషాాచూచి, 
కథం న కుష్యసి=ఎందుకు కోపించుట లేదు? 

తా. భార్యలయందు (ప్రేమగలవాడా ! నీ భార్యలందరు లజ్ఞ అనే 
మేలి ముసుగు జారవిడచి బైటకు వచ్చినారు, చూడుము. వాళ్లను చూచి 
కోపించవేమి ? G2 

మూ. అయం క్రీడాసహాయస్తే౭_నాథో లాలప్వతే జనః, 63 

న వైనమాశ్యాసయసి కీంవాన బహుమన్వ్య మే. 

ప్ర. అ. తే=నీకు క్రీడాసహాయఃాక్రీడయందు సహాయమైన, అయం: 
జనణాఈ జనము, అనాథః=నాథుడు లేనిదై, లాలప్యతే=ఏడ్చు చున్నది. ఏనమ్= ఈ 
జనమును, న చ ఆశ్వాసయసి=ఊరడించకున్నావు. న బహుమన్యసే కిం 
వాొ=గౌరవించవా ? 

తా. నీకు క్రీడయందు సహాయులుగా' ఉన్న ఈ స్రీలందరు నాథుడు 

లేక. ఏడ్చుచున్నారు. వాళ్లను ఎందుచేత ఓదార్చవు? వీళ్లపైన నీకు 
అభిమానములేదా ? 63. 
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మూ. యాస్తయా విధవా రాజన్ కృతా నైకాః కుల స్త్రియః, 64 
పతివ్రతా ధర్మరతా గురుశుశూషణే రతాః, 

తాభిః శోకాభితప్తాభిః శప్తః పరవశం గతః, 65 
త్వయా విప్రకృతాభిర్యత్తదా శప్తం తదాగతమ్. 

ప్ర అ. రాజన్ =రాజూ ! . నైకాణాఅనేకులైన, పతివ్రతాకాపతి వ్రతలు, 

ధర్మరతాః౭ధర్మమునందు ఆసక్తి గలవారు, గురుశుశూషణే= గురువులను పేవిం 

చుటయందు, రతాః=ఆసక్తి గలవారు అయిన, యాః=ఏ, కుల స్త్రియః =కుల స్త్రీలు, 

త్వయా=నీచేత, విధనాః=విధవలుగా, కృతాః=చేయబడినారో, శోకాభితప్తాభిః=శో 

కముచేత  పీడింపబడిన, తాభిః=వాళ్ళచేత,  శప్తః=శ పింపబడినవాడచై, పరవశం 
గతఃాపరవశుడవైనావు. తదా=అప్పుడు, త్వయా=నీచేత, విప్రకృతాభిః=వియో 

గమును పొందించబడిన స్త్రీలచేత, యత్=ఏది, శప్తమ్=చంపించబడినదో, 
తత్ =అది, ఆగతమ్=వచ్చినది. 

తా. రాజూ ! పతివ్రతలు, ధర్మనిరతలు, పెద్దల సేవయందు ఆసక్తి 

గలవారు అయిన ఏ అనేకకుల స్త్రీలను నీవు భర్తలు లేనివారినిగా చేసీనావో, 

దుఃఖముచే తపింపబడిన వాళు శపించుటచే. నీ విట్లు ఓడిపోయినావు. నీవు 

భర్తృవియోగము కలిగించిన స్త్రీలు ఇచ్చిన శాపమే ఇప్పుడు తగిలినది.64, 65 

మూ. ప్రవాదః సత్య ఏవాయం త్యాం ప్రతి ప్రాయశో న్ఫప్క 66 

పతివ్రతానాం నాకస్మాత్సతన్త ౪శూణి భూతలే, 

ప్ర. అ, నృప=రాజా |, పతివతానామ్=పతివతలయొక్క, అ(శూణి=కన్నీళ్లు, 

అకస్మాత్ =కారణము లేకుండా (ఫలితము నివ్వకుండగా), భూతలే= నేలమీద, 

న పతన్తి=పడవు అను, అయమ్=ఈ, (పవాదః=లోకోక్తి క, త్వాం (ఏతి= నిన్ను 

గూర్చి, ప్రాయశః=బహుశా, సత్య ఏవ=సత్యమే అయినది. 

తా. రాజా ! “నేలమీద పడిన పతివ్రతల కన్నీళ్లు ఊరక పోవు”అను 

ఈ లోకులు చెపు మాట బహుశా నీ విషయమున సత్యమే అయినది. 66 

మూ. కథం చ నామ తే రాజన్ లోకానా[క్రమ్య తేజసా, 67 

నారిచౌర్యమిదం క్షుద్రం కృతం శౌళ్ణీర్యమానినా. 

ప్ర అ. రాొజాన్=రాజా ! తే తేజసా=నీ తేజస్సుచేత, లోకాన్ =లోక 

ములను, ఆక్రమ్య=ఆ(క్రమించి; శార్తీర్యమానినా=శూరుడ నను అభిమానము గల 

నీచేత, క్వద్రమ=నీచమైన, ఇదర్= =ఈ, నారీచౌర్యమ్= స్త్రీచౌర్యము, కథం చ 
నామ=ఎట్లు, కృతమ్= =చేయబడినది. 
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తా. రాజా ! లేజస్సుచేత మూడు లోకములను ఆక్రమించి శూరుడ 
నని అనుకొనే నీవు నీచమైన ఈ ప్రీచౌర్యమును ఎట్లు చేసినావు! 67 

మూ. అపనియాశ్రమాద్రామం యన్మృగచ్చద్మనా త్వయా, 68 

ఆనీతా రామపల్నీ సొ తత్తే కాతర్యలక్షణమ్. 

ప్ర. అ. మృగచ్చద్మనా౭మృగ మను వంకచేత, రామమ్=రాముల్ణో, 
ఆశమాత్ =ఆశ్రమమునుండ్, అపనీయ=దూరముగా తొలగించి, త్వయా=నీచేత, 
సా=ఆ, రామపత్నీ=రాముని భార్య, యత్ ఆనీతా=తీ సికొనిరాబడినది అనునది 

ఏది కలదో, తత్=లఅది, తే=నీయొక్క, కాతర్యలక్షణమ్=పిరికితనముయొక్క 

లక్షణము, 

తా. నీవు మృగ మనే మిషచేత రాముళ్లీ ఆశమమునుండి దూరము 

చేసి ఆతని భార్యను తీసికొనివచ్చితివే - అది నీ పిరికితనము లక్షణము. 65 

మూ. కొతర్యం న చ తే యుద్దే కదాచిత్సంస్మరామ్యహమ్, 69 

తత్తు భాగ్యవిపర్యాసాన్నూనం తే పక్వలక్షణమ్. 

ప్ర. అ. యుద్దేజయుద్దమునందు, కదాచిత్=ఎన్నడూ, తే=నీయొక్క, 
కాతర్యమ్= పిరికితనమును, అహమ్=నేను, న సంస్మరామి=స్మరించను. తత్తు 

సీతాపహారమైతే, భాగ్యవిపర్యాసాత్=భాగ్యము చెడిపోవుట వలన జరిగినది. 
నూనమ్=నిశ్చయముగా, తే=నీయొక్క, పక్వలక్షణమ్=పాపము పండుటకు అక్ష 

అము. 

తా, నీవు ఎన్న డైనా' యుద్దములో భయపడి నట్టు నాకు జ్ఞాపకము 

లేదు. దురదృష్టవశముచేత చేసిన ఆ సీతాపహారము నీ పాపము పండుటుకు 

లక్షణము. 69 

మూ. .అతీతానాగతార్థజో వర్తమావవిచక్షణః 70 
మైథిలీమాహృతాం దృష్ట్వా ధ్వాత్వా నిశ్వస్య చాయతమ్, 
సత్యవాక్స మహాబాహో దేవరో మే యదట్రవీత్, 71 
అయం రాక్షసముఖ్యానాం చినాశః పర్యుప ఫ్ర్రతవ 

కామక్రోధసముత్లేన వ్యసనేన ప్రసజ్లీనా. 2 

ప్ర ఆ. మహాబాహో=గొప్ప బాహువులు. గలవాడా !  అతీతానాొ 

గతార్డజ్ఞణాగడచిన విషయములను రాబోవు విషయములను ఎరుగువాడు, 

వర్తమానవిచక్షణః=వర్తమానకార్యములయందు నేర్పు గలవాడు అయిన, సత్యవాన్ = 
సత్యమైన వాక్కు గల, సకాల, మే=నాయొక్క, దేవరః=మరదియైన విభీషణుడు, 
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ఆహృతామ్ =తీ సికొనిరాబడిన, మైథిలీమ్=సీతను, క. ధ్యాత్యా-ఆలో 

చించి ఆయతమ్= దీర్ణముగా, నిఖజ్టస్ఫా నిట్టూర్చి, యత్ =దెేనిని, అబ్రవీత్ =చెపె ప్పెనో, 

అయర్=ఈ, రాక్షసముఖ్యానామ్ =రాక్షసముఖ్యులయొక్క, వినాశ=వినాశము, కామ 

కోధసముళ్లేన = కామక్రోధములవలన కలిగిన, ప్రసజ్లీనా= స్త్రీ స్తియందు అత్యాసక్తితో 

కూడిన, వ్యసనేన= =నీ వ్యసనముచేత, పర్యుప స్టితణావచ్చినది. 

తా. గడచిన విషయములను, రాబోవు విషయములను ఎరిగినవాడు, 

వర్తమానకార్య ములందు నేర్పుగలవాడు, సత్యవాక్యము కలవాడు అయిన నా 

వురది విభీషణుడు తీసికొనిరాబడిన సీతను చూచి, ఆలోచించి, దీర్షముగా 

నిట్టూర్చి చెప్పినట్టుగా కామ(క్రోధములవలన కలిగిన నీ స్త్రీ ప్రసంగవ్యసనేముచేత 
(Ue) యు 

ఈ రాక్షసనాయకుల వినాశము వచ్చిపడినది. 70 - 72 

మూ, నిర్భృత్తస్తత్కృతే౬నర్హః సోఒయం మూలహరో మహాన్, 

త్వయా కృతమిదం సర్వమనాథం రాక్షసం కులమ్. 73 

ప్ర అ, త్వత్ కృతే=నీ నిమిత్తముగా, సః అయమ్=అట్టి ఈ,మూలహరః= 

మూలమునే హరించు, మహాన్=గొప్ప, అనర్హణఅనర్థము, నిర్బృత్తః=జరిగినది. 
సర్వమ్= =సమస్త మైన, ఇదమ్=ఈ, రాక్షసం కులమ్ =రాక్షసులకు సంబంధించిన 

కులము, త్యయా= =నీచేత, అనాథమ్ =రక్షకుడు లేనిదిగా. కృతమ్= =చేయబడినది. 

తా. మూలమునే హరించిన ఈ గొప్పు అనర్హము నీ వలననే జరిగినది. 

నీవు ఈ రాక్షస కులము నంతనూ రక్షకుడు లేనదానినిగా చేసినావు. 73 

మూ. హి త్యం శోచితవ్యో మే ప్రఖ్యాతబలపౌరుషః, 

ప్ప్రసభాపు మే బుద్దిః కారుణ్యే పరివర్తతే. 74 

ప, అ (పఖా తబలపొరుషః= ప్రసిద్దములైన బలపొరుషములు గల, రై (ఖ్బాళ గ్ర 
త్యమ్=నీవు, మే=నాకు, శోచితవ్యః= దూఖించదేగినవాడవు, న హి=కాదు కదా? 

స్రీస్వభావాత్= స్త్రీస భావమువలన, మే బుద్ది=నాయొక్క బుద్ది, కారుణ్యే= దైన్య 

మునందు, పరివర్తః =పవర్తించుచున్నది. 

తా. (ప్ర సద్ధమురైన బలపౌరుషములు గల నిన్ను గూర్చి నేను 

విచారించకూడదు. కాని ప్రీస్వుభా వము ననుసరించి నా బుద్ది దైన్యమును 

పొందుచున్నది. 74 

మూ. సుకృతం దుష్కృతం చ త్వం గృహీత్వా న్యా. గతిం గతః, 

ఆత్మానమనుశోచామి త్వద్వినాశేన దుఃఖితామ్. 75 

ప్ర అ. త్వమ్=నివు, సుకృతము? ఎప్పుణ్యమును, దుష్కృతం చ= పాపమును, 
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గృహే త్వాగ్రహించి, స్వామ్=నీకు సంబంధించిన, గతిమ్=గతిని, గతణాపొందినావు. 
త్వద్వినాశేనానీ మరణముచేత, దుఃఖితామ్=దుఃఖించిన, ఆత్మా నమ్ =తనను గూర్చి, 

అనుశోచామి=దుఃఖించుచున్నాను. 

తా. నీ పుణ్యపాపములను తీసికొని నీ దారిన నీవు వెళ్లిపోయినావు. నీ 
మరణముచేత దుఃఖితురాలనైన నన్ను గూర్చియే నేను విచారించుచున్నాను.75 
మూ. సుహృదాం హితకామానాం న శుతం వచనం త్వయా, 

భ్రాతాణాం చైవ కార్తేష్యన హితముక్తం దశానన, 76 
ప్ర. అ. దశాననాఓ ! దశాననా ! త్వయా=నీచేత, హితకామానామ్= 

హితమును కోరుచున్న, సుహృదామ్=మిత్రులయొక్క, వచనమ్=వచనము, న 
శ్రుతమ్=వినబడలేదు. భాత్తాణాం చాసోదరులయొక్క కూడా, ఉక్తమ్=చెప్పబడిన, 
హితమ్=హితవచనము, కార్తేే్యన=పూర్తిగా, న=వినబడలేదు. 

తా. దశాననా ! నీవు నీ హితమును కోరు మిత్రుల వచనమును 
గాని సోదరులు చెప్పిన హీతవచనములు గాని ఏ మాత్రమూ వినలేదు. 76 

మూ. _ హెత్వర్హయుక్తం విధివచ్చేయస్కరమదారుణమ్, 
విభీషణేనాభిహితం న కృతం హేతుమత్త (యా. 77 
ప్ర. అ. త్వయా౭నీచేత, హేత్వర్థయుక్తమ్= హేతువులతోను, మంచి అర్హ 

ముతోను కూడినది, విధివత్ =యధథాశా స్త్ర ముగాఉన్నది, (శేయస్కరమ్=[శేయస్సును 
కలిగించేది, అదారుణమ్=దారుణముకానిది, హేతుమల్ =యుక్తులు కలది అయిన, 
విభీషణేన=విభీషణునిచేత, అభి హితమ్=చెప్పబడినది, న కృతమ్=చేయబడలేదు. 

తా. విభీషణుడు మంచి హేతువులు అర్థమూ గల, శాస్త్రసంమత మైన, 
(శ్రేయస్కరమైన, క్రూరము కాని, యుక్తియుక్తమైనే కార్యమును బోధించగా నీవు 
అది చేయలేదు. 77 
మూ. మారీచకుమృకర్ణాభ్యాం వాక్యం నుమ పితుస్తథా, 

న శ్రుతం విర్యమత్తేన తస్యేదం ఫలమీదృశమ్. ౯ 
ప్ర. అ. మారీ చకుమృకర్ణాభ్యామ్=మారీ చకుంభకర్ణులచే పలకబడిన వాక్యము, 

తథా=మరియు, మమ=నా వాక్యము, పతుఃతండ్రియొక్క, వాక్యమ్ =వాక్యము, 
వీర్యమత్తేన=పరాక్రమముచేత . మదించిన నీచేత న శుతమావినబడలేదు. 
తస్య=దానికి, ఈదృశమ్=ఇట్లి, ఇదమ్=ఈ, ఫలమ్=ఫలము లభించినది. 

తా. పరాక్రమముచేత మదించిన నీవు మారిచకుంభకర్ణుల మాట, నా మాట, నా తండ్రిమాట కూడ వినలేదు. ఇది దాని ఫలమే ౫౩8 
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మూ. నీలజీమూతసంకాశ పీతామృర శుభాజ్యద, 

స్వగాత్రాణి వినిక్తిప్య కిం శే రుధిరాష్ట్రతః, 79 

ప్ర. అ.నీలజీమూతసంకాశ=నల్లని మేఘముతో సమానుడా, పీతామృర= 
పచ్చని వస్త్రము గలవాడా | శుభాబ్గద=సుందరములైన బాహుపురులు గలవాడా 

! స్వగాత్రాణి=నీ అవయవములను, వినిక్షిష్య=నేలమీద పడవేసి, రుధిరాప్టతః=ర 
క్రముచేత పూయబడినవాడవై, కిమ్=ఎందువలన, శే షే=నిద్రించుచున్నావు? 

తా. నల్లని మేఘమువంటివాడా ! పీతవస్త్రము ధరించినవాడా ! 

సుందరములైన బాహుపురులు గలవాడా! నీ అవయవములను నేలపై పడవేసి 

రక్తముచేత తడిసి ఎందుకు ఇట్లు పండుకొని ఉన్నావు? 79 

మూ. ప్రసుప్త ఇన శోకార్లాం కిం మాం న ప్రతిభాషస, 

మహావీర్యస్య దక్తస్య సంయుగేష్వపలాయినః, 80 

యాతుధానస్య దౌహిత్ర కిం మాం న ప్రతిభాషసే. 

ప్ర, అ. ప్రసుప్తః ఇవానిద్రపోవుచున్నవాడవు వలె, శోకార్తామ్=శోకముచేత 
పీడితురాలనైన, మామ్=నన్ను గూర్చి, కిమ్=ఎందువలన, న ప్రతిభాషసే=బదులు 
పలుకుటలేదు. మహావీర్యస్య=గొప్ప పరాక్రమము గలవాడు, దక్షస్య=సమ 
ర్గుడు, సంయు గేషు=యుద్ధ్రములయందు, అపలాయినః=పరు గిత్తనివాడు అయిన, 

యాతుధానస్య =(మాల్యవంతుడను) రాక్షసుని యొక్క, దౌహిత్రాదౌహిత్రుడా | 

మామ్=నన్ను గూర్చి, కిమ్=ఎందువలన, న ప్రతిభాషసే=బదులు చెప్పుటలేదు? 

తా. నీవు నిద్రపోవుచున్నవాడవు వలె శోక పీడితురాలనైన నాకు ఎందుకు 
బదులు చెప్పవు? గొప్ప _ పరాక్రమము గలవాడు, యుద్దములలో వెనుకకు 

తీరగనివాడు అయిన మాల్యవంతుని దౌహిత్రుడా ! నాకు బదులు చెప్ప చేమి? 

మూ. _ ఉత్తిష్టోత్తిష్ట కిం శేషే నవే పరిభవే కృతే, 81 
అద్య వై నిర్భయా లజ్కాం ప్రవిష్టాః సూర్యరశ్మయః. 

ప్ర. అ. ఉత్తిష్ట, ఉత్తిష్ట=లెమ్ము, లెమ్ము. నవే=నూతనమైన, పరిభవే=పరా 
భవము, కృతే=చేయబడినదగుచుండగా, కీమ్=ఎందుకు, శే* =శయనించు చున్నావు? 

అద్య=ఇప్పుడు, సూర్యరశ్శయః=సూర్యకిరణములు, _ నిర్భయాః=భయము లేనివై, 

లజ్కామ్=లంకను, ప్రవిష్టాఃజప్ర వేశించినవి. 

తా, (కొత్తగా ఇంత పరాభవము జరిగిన పిమ్మట కూడ ఎందుకు 

శయనించి ఉన్నావు? లెమ్ము, లెమ్ము. ఇంతకాలము భయపడుచు భయపడుచు 

లంకలో ప్రవేశించిన సూర్యకిరణములు ఇప్పుడు నిర్భయముగా (ప్రవేశించుచున్నవి. 



660 
శ్రీమద్రామాయణము 

మూ యేన సూదయసే శత్రూన్ సమరే సూర్యవర్చసా, 82 
వజం వజధర స్యేవ సో౭యం తే సతతొర్చితః, 
రణే బహుప్రహరణో హేమజాలపరిష్క తః, 83 
పరిఘో వ్యవక్తీర్ణస్తే బాతైళ్చిన్నః సహస్రధా. 
ప్ర. అ సూర్యవర్చసా=సూర్యుని వంటి కాంతి గల, యేనదేని చేత, సమ రేజయుద్రమునందు, శత్రూన్ =శతువులను, సూదయయే=చంపుదువో, 

సణాఅట్టి, సతతార్చితః=ఎల్లప్పుడూ పూజింపబడినదీ, రణే=యుద్ధమునందు, బహు 
ప్రహరణః=అనేకులను కొట్టునది, హేమజాలపరిష్క ఎతకాఅధికమైన బంగారముచేత 
అలంకరింపబడినది, వజధరస్య=ఇందుని, వజమ్ ఇవావజము వంటి, తే=నీ 
యొక్క, అయం పరిఘః=ఈ పరిఘ, బాణా=బాణములచేత, సహ(స్రధా=వేయి ముక్కలుగా, ఛిన్నః=ఛేదింపబడినదై, వ్యవక్షీర్ధఃపడిఉన్నది. 

తా. సూర్యుని వంటి తేజస్సు గల దేనితో నీవు శత్రువులను నశింపచేసెడివా 
డవో, అట్టి ఎల్లపుడూ పూజింపబడినది, యుద్దములో చాలమందిని సంహరించేదీ, 
బంగారముచేత అలంకరింపబడినదీ అయిన, దేవేంద్రుని వజాయుధము వంటి 
నీ ఈ పరిఘ బాణాలచేత వేయి ముక్కలుగా (బద్దలు కొట్టబడినదై ముక్కలుగా 
పడి యున్నది. 82, 83. 

మూ, పియామివోపసంగృహ్య కిం శేషే రణమేదినీమ్, రిక 
అపియామివ కస్నాచ్చ మాం నేచ్చస్యభిభా షితుమ్. 

ప్ర. అ. రణమేదినీమ్=యుద్దభూమిని, (పియామివా పియురాలిని వలె, ఉపసంగృహ్య=కౌగలించుకొని, _ క్రిమ్=ఎందువలన, " శేషే=శయనించి ఉన్నావు? 
మామ్=నన్ను గూర్చి, ' అ పియామివ=అ| పియురాలిని వలె, అభిభాషితుమ్=బదులు చెప్పుటకు, కస్మాత్ =ఏ కారణమువలన, నేచ్చసికఇచ్చయించుటలేదు? 

తా. యుద్ధభూమిని [ప్రియురాలిని వలె కౌగలించుకొని ఎందుకు 
పండుకొని ఉన్నావు? అపియురాలిని వలె నన్ను పలుకరించుటకు ఎందుకు 
ఇచ్చయించుటలేదు? . 84 
మూ. ధిగస్తు హృదయం యస్యా మమేదం న సహస్రధా, 85 

త్వయి పజ్బాత్వమాపన్నే ఫలతే శోకపీడితమ్. 
ప్ర. అ. త్వయి=నీవ్బ, పష్పాత్వమ్=మరణమును, ఆపన్నే=పొందినవాడవ 

గుచుండగా, యన్యాః=ఏ, మమానాయొక్క, ఇదం హృదయమ్=ఈ హృదయము, 
శో కపీడితమ్=దుఃఖ పీడితమై, సహ్మసధా= వెయ్యి ముక్కలుగా, న. ఫలతే=(బద్ర లగుటలేదో, అట్టి నన్ను గూర్చి, ధిక్ అస్తు=నింద అగుగాక. 
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తా. ఛీ ! ఈ నా హృదయము ఎంత చెడ్డది ! నీవు మరణించిన ల డ్డ 
పిమ్మట కూడ దుఃఖ పీడితమై వేయి ముక్కలుగా బ్రద్రలగుటలేదు. 85 

మూ, ఇత్యేవం విలపన్తి సా బాప్పపర్యాకులేక్షణా, 86 

స్నేహోపస్కన్నహృదయా తదా మోహముహసాగముత్. 

ప్ర. అ. సా=ఆ మండోదరి, ఇల్యేవమ్=ఇట్లు, విలపన్తీ=విల పించుచున్నదై, 

బాప్పపర్యాకు లేక్షణా=కన్నీళ్లచేత వ్యాకులమైన చూపు గలదై,  స్నేహోప 

స్కృన్నహృదయా=స్నేహముచేత అణగిన హృదయము గలదై, తదా=అప్పుడు, 
మోహమ్=మోహమును, ఉపొగమత్ =పొందెను. 

తా. ఆ మండోదరి ఈ విధముగా విలపించుచు, కన్నీటిచేత చూపు 

వ్యాకులము కాగా, స్నేహముచేత  దుర్భలమైన హృదయముతో అప్పుడు మూర్చ 
చెందెను. 86 

మూ. కశ్శలాభిహతా సన్నా బభౌ సా రావణోర సి, 87 

సంధ్యానురక్తే జలదే దీప్తా విద్యుదివోజ్జ (లా. 

ప్ర. అ. కశ్ళ లాభిహతా=దుఃఖముచేత కొట్టబడిన, సన్నా=దుర్చలురాలైన, 

=ఆమె, రావణోరసిరావణుని వక్షస్థలముమీద, సంధ్యానుర క్షే=సంధ్యచేత ఎట్ట 
నైన, జలదే=మేఘమునందు, దీప్తా=ప్రజ్వలించుచున్న, ఉజ్జ్వ్యలా= ప్రకాశించుచున్న, 

విద్యుదివా మరుపు వలి, బభొ=(పకాగించిను. 

త్రా, దుఃఖ పీడితురాలై కృశించి రావణుని వక్షస్థలము మీద వాలిన 

ఆ మండోదరి సంధ్యారాగముచేత  ఎజ్జనైన మేఘముమీద ప్రకాశించు మెరుపు 
వలే ఉండెను. 87 

మూ. తథాగతాం సముత్తాప్య సపత్న్యస్తాం భృశాతురాః, 88 

పర్యవస్థాపయామాసూ రుదన్నోో రుదతీం భృశమ్. 

ప్ర అ. సపత్న్యఃాసవతులు, తధాగతామ్=ఆ విధముగా అయిన, 

తామ్=ఆమెను, సముత్తాప్య=లేవదీ సి, భృశాతురాః=మిక్కిలి పీడితలై, రుదన్హ్యః= 

ఎడ్చుచున్నవారై, భృశమ్=మిక్కిలి, రుదన్తీమ్=ఏద్బుచున్న ఆమెను, సర్యవస్థాప 

యామాసుఃఓదార్భిరి. 

తా. సవతులు అట్ట స్థితిలో ఉన్న ఆ మండోదరిని లేవదీసి, చాల 

పీడింపబడినవారై, ఏడ్చుచు, మిక్కిలి ఏడ్చుచున్న ఆమెను ఓదార్చిరి. 88 

మూ. కిం తే నవిదితా దేవి లోకొనాం స్టితిరధ్రువా, 89 

దశావిభాగపర్యాయే రాజ్ఞాం వై చఇలాః (శ్రియః 
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ప్ర. అ. దేవిఓ ! దేవీ ! తే=నీకు, న విదితా కిమ్=తెలియదా? 

లోకానామ్=లో కముల, స్థితికా స్థితి, అధువా=బ్ఞ సిరము కానిది. దశౌవిభాగ 

పర్యాయే= దశయొక్క మార్పు వంతు వచ్చినప్పుడు, రాజ్ఞామ్=రాజు లయొక్క, 

(శియః=లక్ష లు, చళ్చలాణచంచలములు. 

తా. దేవీ ! లోకముల స్థితి అస్థిరమైన దను విషయము నీకు 

తెలియదా ? దశలు మారినప్పుడు రాజల వ్రేభవములు చంచలములు కదా ! 

మూ. ఇత్యేవముచ్యమానా సా సశబ్దం "పరుదోద హ, 90౮ 

| స్నాసయన్తి తదాసేణ స్త స్తనౌ వక్తుం సునిర్మలమ్. 

ప్ర అ. సా=ఆమె, ఇత్యేవమ్= =ఇట్లు, ఉచ్యమానా=చెప్పబడుచున్న దై; 

తదా=అప్పుడు, అసేణ=కన్నీ టిచేత, స్తనౌ= =స్తనములను, సునిర్మలమ్= మిక్కిల న 

లమైన, వక్తృిమ్=ముఖమునూ, స్నాపయన్తీ =తదుపుచున్నదై, సశబ్దమ్ాశబ్దము 

కూడీనట్టుగా, ప్రరురోద హ=ఏడద్బెను. 

తా. వాళ్లు ఇట్లు పలుకుచుండగా ఆమె కన్నీళ్లతో నిర్మలమైన 

ముఖమును, స్తనములను తడుపుచు బిగ్గరగా ఏద్బెను. 90 

మూ. _ఏతస్మిన్నన్తరే రామో విభీషణమువాచ హ, 91 
సంస్కారః క్రియతాం భ్రాతుః స్రీగణః పరిసాన్త తామ్. 

ప్ర. అ, ఏత స్మిన్= ఈ, అన్న రే= =మధ్య సమయమునందు, రావుః=రాముడు, 

విభీషణమ్=విభీషణుళ్లీ గూర్చి, ఉవాచ హ=సలికెను. బ్రాతుకాసోదరునియొక్క 

సంస్కారణాసంసా (రము, (క్రీయతామ్= =చేయబడుగాక. ప్రీగణణాప్త్రేసముదా 

యము, పరిసాన్త్వ్య్యతామ=ఓదార్భబడుగాక. 

తా. ఇంతలో రాముడు విభీషణునితో- “నీ సోదరునకు సంస్కారము 
చేయుము. ఈ స్త్రీల నందరినీ ఓదార్చ్భుము”అని పలికెను. 9l 

మూ. తమువాచ తతో దీమాన్ విభీషణ ఇదం వచః, 92 

విమృశ్య బుద్దా ధర్మజో ధర్మార్హస హితం హితమ్. 

ప్ర. అ. తతః=అటుపిమ్మట, ధీమాన్ =బుద్దిమంతుడు, ధర్మజ్ఞఃాధర్మ ము 
తెలిసినవాడు అయిన, విభీషణఃావిభీషణుడు, బుద్దా=బుద్దితో, విమృశ్య=విమ 

రించి, ధర్మార్థస హితమ్=ధర్మార్ధ్థములతో కూడిన, హితమ్= హితమైన, ఇదమ్=-ఈ, 
వేచః=నచనమును, ఉవాచాపలికెను. 

తా, పిమ్మట బుద్దిమంతుడు, ధర్మములు తెలిసినవాడు అయిన 

విభీషణండు బుద్దిచేత విమర్శించి ధర్మార్థములతో కూడినది, హితమూ అయిన 
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వాక్యము నిట్లు పలికెను. రం 

మూ. _ త్యక్తధర్మవ్రతం క్రూరం నృశంసమనృతం తథా, 93 

నాహమరో౭._ స్మ సంస్కర్తుం పరదారాభిమర్శినమ. 
ం టి | P 

ప్ర అ. త్యక్తధర్మ వతమ్ావిడవబడిన ధర్మము వ్రతము గలవాడు, 

'మూరమ్=క్రూరుడు, నృశంసమ్= మానవులను చంపువాడు, తథా=మరియు, 

అనృతమ్=అసత్యస్వభావుడు, పరదారాభిమర్శినమ్=పరభార్యలను స్పృశించువాడు 

అయిన వీనిని, సంస్కర్తుమ్=సంస్కరించుటకు, అహమ్=నేను, అర్హః=తగినవాడను, 

న అస్మి=కాను. 

తా. ధర్మమును వ్రతములను త్యజించినవాడు, క్రూరుడు, నర 

హింసకుడు, అసత్యస్వభావుడు, పరభార్యలను స్పృశించువాడు అయిన వీని 

సంస్కారముచేయుటకు నేను తగను. 93 

మూ. భ్రాతృ్సరూపో హి మే శత్రురేష సర్యాహితే రతః, 94 

రావణో నార్లలే పూజాం పూజ్యో౭_ పి గురుగౌరవాత్. 

ప్ర. అ. సర్వా హిలే=అందరియొక్క అహితమునందు, రతః=ఆసక్తి గల, 

' ఏషః రావణః=ఈ రావణుడు, గురుగౌరవాత్ = పెద్దవా డనే గౌరవమువలన, 

పూజ్యో౬. పి=పూజ్యుడే అయినను, భాతృరూపః=సోదరరూపము గల, మే 

శత్రుఃానా శత్రువు. పూజామ్=పూజను, న అర్హతే=తగడు. 

తా. అందరికి అపకారము చేయుటయందు ఆసక్తి గల ఈ రావణుడు 
సెద్దవాడనే గౌరవమువలన పూజ్యుడే అయినను పూజకు తగడు; ఇతడు నాకు 

సోదర రూపములో ఉన్న శత్రువు. 94 

మూ. నృశంస ఇతి మాం రాను వక్ష [న్ని మునుజూ భువి, 95 

శుత్వా తస్యాగుణాన్ సర్వే వక్ష ్యన్తి సుకృతం పునః, 

ప్ర, అ. రామ=రామా ! భువి=భూలోకములో, నునుజాః=మానవులు, 

మామ్=నన్ను, నృశంసః ఇతి=(క్రూరుడు అని, వక్ష్యన్తిాపలకగలరు. సర్వే=వా 

శ్లందరూ, పునః=మరల, తస్య=వానియొక్క, అగుణాన్ =చెడ్డ గుణములను, 

(శుత్వా=విని, సుకృతమ్=మంచి పనినిగా, వక్ష్యన్తి=చెప్పగలరు. 

తా. రామా ! నేను సంస్కారము చేయనిచో భూలోకములోని మానవు 

లందరూ నన్ను (క్రూరు డని నిందించెదరు. కాని వీని చెడ్డగుణములను గూర్చి 
విని మంచి పని చేసినాడని మరల అందురు. 95 
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మూ, తచ్చుత్వా పరమపీతో రామో ధర్మభృతాం వరః, 96 
విభీషణమువాచేదం వాక్యజ్ఞం వాక్యకోవిదః, 

ప్ర. అ. తత్=ఆ వాక్యమును ద్రుత్యావిని, పరమ పీత=చాల సంతోషిం 

చిన, ధర్మభృతామ్=ధర్మపోషకులలో, వరః శేష డైన, వాక్యకోవిదణావాక్యములను 
ఎరిగిన, రామః=ారాముడు, వాక్యజ్ఞమ్=మాటలను ఎరిగిన, విభీషణమ్ =విభీషణుళ్లో 
గూర్చి, ఇదమ్=ఈ వాక్యమును ఉవాచాపలికెను. 

తొ. ఆ మాటలు విని ధర్మమును పోషించువారిలో (శేష్పడూ, మాటలలో 

నేర్పరీ అయిన రాముడు చాల సంతోషించి మాటలలో నేర్పుగల విభీషణునితో 

ఇట్లు పరి౩ను. 
06 

మూ. తవాపీ మే (ప్రియం కార్యం త్య్వత్సుభావాన్మయా బితమ్, 97 

అవశ్యం తు క్షమం వాచో మయా త్యం రాక్ష సేశ్వర. 

ప్ర. అ. రాక్ష సేశ్వర=రాక్షసరాజా ! తవానీకు, మే అపానాకు (నాచేత) 
కూడ, (సియమ్౫పీయము, కార్యమ్=చేయదగినది. త్యత్సృభావాత్=నీ ప్రభావ 
మువలననే, మయా=నాచేత, జితమ్=జయించబడినది. అవశ్యమ్=తప్పుకుండగా, 

మయా=నాచేత, క్షమమ్=యుక్తమైన విషయమును, వాచ్యః=చెప్పదగినావు. 

తా. నిభీషణా ! నేను కూడ నీకు (పియమైన పనిని చేయవలసి 
ఉన్నది. ఎందుచేత ననగా నీ (ప్రభావముచేతనే నేను జయించకలిగితిని. నేను 

నీకు తప్పక తగిన విషయము చెప్పవలెను. 97 

మూ. అధర్మాన్నతసంయుక్తః కామం త్వేష నిశాచరః, 98 

తేజస్వీ బలవాన్ శూరః సంగ్రామేషు చ నిత్యశః 

ప్ర అ. ఏషఃఈ, నిశాచరః=రాక్షసుడు, అధర్మానృతసంయుక్షః 

కామమ్=అధర్మముతోను, అసత్యముతోను కూడినవాడే కావచ్చును. తు=కాని, 
తేజస్వీ=తేజఃశాలి. బలవాన్ =బలవంతుడు. సంగ్రామేషూజయుద్రములయందు, 

నిత్యశః=ఎల్లప్పుడూ, శూరః చాశూరుడు. 

తా. ఈ రావణుడు అధర్మముగా ప్రవర్తించినవాడు అసత్యశీలుడు 
కావచ్చును. కాని ఇతడు తేజణశాలిి బలవంతుడు, ఎల్లప్పుడు యుద్దములో 
శూరుడు. 98 

మూ. _ శతక్రతుముఖైర్వీరైః శూయతే న పరాజితః, 99 

మహాత్మా బలసంపన్నో రావణో లోకరావణః. 

ప్ర. అ మహాత్మా=మహాత్ముడు, బలసంపన్నః=బలముతో కూడినవాడు, 
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లోకరావణః =లోకములను ఏడ్పించినవాడు అయిన, రావణః=రావణుడు, శత 

(కతుముఖైః=దేచేంద్రుడు మొదలైన, వీరైఃజవీరులచేత, న పరాజితః=పరాజితుడు 
కానివాడుగా, శూయతే=వినబడుచున్నాడు. 

తా. మహాత్ముడు, బలవంతుడు, లోకములను ఏడ్పించినవాడు అయిన 

ఈ రావణుళ్లో దేవేంద్రుడు మొదలైన వీరులు కూడ ఓడించజాలకపోయి రని 

వినుచున్నాము. 99 

మూ. మరణానాన్తి వైరాణి నివృత్తం నః ప్రయోజనమ్, 100 
క్రియతామస్య సంస్కారో మమాస్యేష యథా తవ. 
ప్రఅ.తా. 109 సర్గలోని 25వ శ్లోకం చూడుడు. 100 100 

మూ. త్వత్సకాశాద్రశగ్రీవః సంస్కారం విధిపూర్వకమ్, 101 

పాప మర్గతి ధర్మేణ త్వం యశోభాగ్భవిష్య సి, 

ప్ర అ. దశగీవః=రావణుడు, త్వత్సకాశాత్ =నీనుండి, విధిపూర్వ 

కమ్=శా స్త్రపూర్వకముగా, సంస్కారమ్=సంస్కారమును, (ప్రాప్పమ్=పొందుటకు, 

ధర్మేణాధర్మముచేత, _ అర్హతి=తగి ఉన్నాడు. త్వమ్=నీవు, యశోభాక్=శీర్తిని 
పొందేవాడవు, భవిష్య సి=కాగలవు. 

తా. ధర్మానుసారముగా రావణునకు నినుండి యథాశాస్త్రముగా 

సంస్కారము పొందుటకు అర్హత _ ఉన్నది. నీకు కూడ కీర్తి లభించును. 101 

మూ. రాఘవస్య వచః శ్రుత్వా త్వరమాజో విభీషణః, 102 

సంస్కారయితుమారేభే భ్రాతరం రావణం హతము. 

ప్ర. అ. విభీషణః=విభీషణుడు, రాఘవస్య=రామునియొక్క, వచః= 

వచనమును, (శుత్వా౭విని, త్వరమాణః=తొందరపడుచు, హతమ్=చంపబడిన, 

(భాతరమ=సోదరుడైన, రావణమ్=రావణుళ్లి, సంస్కారయితుమ్=సంస్కరింపచే 

యుటకు, ఆ రేభే= ప్రారంభించెను. 

తా, విభీషణుడు రాముని మాటలు విని తొందరపడుచు, మరణించిన, 

సోదరుడైన రావణునకు అంత్యసంస్కారము చేయుటకు ప్రారంభించెను. 102 

ఒర ఇఒ (ఇ ఒల్లు జీ nf © మూ స ప్రవిశ్య పురీం లజ్కాం రాక్ష సనో విధీషణః, 103 

రావణస్యాగ్నిహోత్రం తు నిర్యాపయతి సత్వరమ్. 

ప్ర. అ. రాక్ష సేన్తుజరాక్షసప్రభువైన, సః విభీషణణాఆ విభీషణుడు, 
లజ్కాం పురీమ్=లంకాపట్టణమును, (పవిశ్య=ప్రవేశించి, సత్వరమ్=శీఘ్రముగా, రావ 
ణస్య=రావణునియొక్క, అగ్నిహో(త్రమ్=అగ్నిహో(త్రమును, నిర్యాపయతి=బైటకు 
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తె ప్పుంచెను. 

తా. రాక్షస ప్రభువైన ఆ విభీషణుడు లంకానగరములో ప్రవేశించి 
శీఘ్రముగా రావణుని అగ్నిహో(త్రమును తెప్పించెను. 

(ఈ శ్లోకము మొధలు తొమ్మిదిన్నర శ్లోకములు చాలా ప్రతులలో లేవు. 
గోవిందరాజాదులు  వ్యాఖ్యానించలేదు. ప్రాచ్యప్రతిలో లేవు) 108 

మూ. శకటాన్ దారురూపాణి అన్నీన్ వై యాజకాంస్తథా, 104 
తథా చన్దనకాషాని కాష్టాని వివిధాని చ, 

అగరూణి సుగన్టీని గన్హాంశ్చ సురభీంస్తథా, 105 
మణీముక్తాప్రవాళాని నిర్యాపయతి రాక్షసః. 

ప్ర. అ. శకటాన్=బండ్లను, దారురూపాణి=కట్టతో చేసిన సామాన్లను, 
అగ్నీన్=అగ్నులను, తథా=మరియు, యాజకాన్=బుత్విక్కులను, తథా=మరిల్దము, 
చన్చనకాష్థానామంచిగంధపు కజ్జలను, వివిధాని=అనేక విధములైన, కాష్టాని=కజ్జలను, 
సుగస్టినిమంచి గంధము గల, అగరూణి=అగరువులను, గన్టాంశ్చ=గంధ(ద్రవ్య 
ములను, తథా=మరియు, సురభీన్=పరివుళించు ద్రవ్యములను, మణీముఎక్తా 
ప్రవాళానిమణులను, ముత్యములను, పగడములను, _ రాక్షసఃావిభీషణుడు, 
నిర్యాతయతి=బైటకు తెప్పించెను. 

తొ. విభీషణుడు బండ్లను, కజ్జనామానులను, అగ్నులను, బుత్విక్కు 
లను, చందనకాష్టములను, ఇతరములైన కజ్జలను, పరిమళించు అగరువులను, 
గంధద్రవ్యములను, బాగా పరిమళించు వస్తువులను, మణులను, ముత్యములను, 
పగడములను తెప్పించెను. 104, 105 

మూ. ఆ జగామ ముహూర్తేన రాక్షసైః పరివారితః 106 
తతో మాల్యవతా సార్హం క్రియామేవ చకార సః. 

ధ్ర. అ. రాక్ష సైకారాక్షసులచేత, పరివారితణచుట్టబడినవాడై, ముహూ 
ర్తేన-ముహూర్త కాలముచేత, ఆజగామ=వచ్చెను. తతః=అటు పిమ్మట, మాల్యవతా 

తా. అతడు రాక్షసులతో కలిసి శీఘ్రముగా వచ్చి మాల్యవంతునితో 
కూడ [క్రియలు చేసెను. _ 106 
మూ. సౌవర్షీం శిబికాం దివ్యామారోప్య క్రామవాససమ్, 107 

రావణం రాక్షసాధిశమశ్రుపూర్హముఖా ద్విజాః, 
తూర్యఘోషైశ్చ వివిధైః స్తువద్భిశ్చాభినన్లితమ్ 108 
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పతాకాభిశ్చ చిత్రాభిః సువునోభిశ్చ చిత్రితామ్, 
ఉత్ కస్య ధిబికాం తాం తు విభీషణపురోగమాః 109 

దక్షిణాభిముభాః సర్వే గృహ్య కాష్టాని బేజిదే. 

ప్ర అ. అశుపూర్ణముఖాః=కన్నీళ్ళతో నిండిన ముఖములు గల, 

సర్వే=సమస్త మైన, ద్విజాః బ్రాహ్మణులు, క్షామవాసనమ్ాపట్టుబట్టలు గలవాడు, 
వివిధైః=అ నేకవిధములైన, తూర్యఘో షై =వాద్యఘహోషములచేతను, స్తువద్భిః చాస్తో 
త్రపాఠకులచేతను, అభినన్దితమ్=అభినందించబడిన, రాక్షసాధిశమ్=రాక్షస ప్రభువైన, 
రావణమ్=రావణుళ్లి, సౌవర్గీమ=బంగారము వికారమైన, దివ్యామ్=సుందరమైన, 

శిబికామ్=పల్లకీని, ఆరోష్య=ఎక్కించి, చిత్రాభిః=చిత్రవర్థములుగల, పతాకాభిశ్చ=ప 

తాకలచేతను, సుమనోభిః=పుష్పములచేతను, చిత్రితామ్=వేరువేరురంగులు కలదిగా. 

చేయబడిన, తాం శిబికామ్= పల్లకీని, ఉత్ క్రిప్య=ఎత్తి, విభిషణపురోగమాః=విభీష 

ణుడు ముందు నడచువాడుగా కలవా ర్రైకాష్టాని=కజ్జలను, గృహ్యా=గ్ర హించి, 

దక్షిణా భిముఖాఃాదక్రి ణాభిముఖులై, భేజి రే=(శ్మశానమార్గమును) పొందిరి. 

తా, కన్నీళ్ళతో నిండిన ముఖములతో (బ్రాహ్మణులందరూ, పట్లువస్త్ర, 

ములు ధరించిన, అనేకవిధములైన వాద్యధ్వనులచేతను, స్తో త్రప్తాఠకులచేతను 

అభినందింపబడు చున్న, రాక్షస ప్రభువైన ఆ రావణుళ్లి సుందరమైన బంగరు 

పల్లకీ ఎక్కించి, చిత్రవర్ణములైన పతాకలతోను, పుష్పములతోను విచిత్రవర్ణముగల 

ఆ పల్లకీని ఎత్తి, విభీషణుడు ముందు నడచుచుండగా కజ్ఞలను తీసికొని, 

దక్షిణాభిముఖులై శ్మశానము వైపు వెళ్ళిరి. 

మూ. అగ్నయో దీప్యమానాస్తే తదాధ్వర్యుసమీరితాః, 110 

శరణాభిగతాః సర్వే పురస్తాత్తస్య తే యయుః. 

ప్ర. అం తదా=అప్పుడు, అధ్వర్యుసమీరితాః =అధ్వర్యునిచేత (గ్రేరేపింపబ 

డిన, తే=ఆ, అగ్నయః =అగ్నులు, లు, దీష్యమానాః=(ప్రజ్యలించుచున్నవిగా అయినవి. 

సర్వే=సమస్త మైన, తే=ఆ అగ్నులు, శరణాభిగతాః=తమ స్థానములైన కుండలలో 
ఉన్నవై, తస్య=ఆ రావణునియొక్క, పురస్తాల్ =ముందు, యయుః=వెల్లినవి. 

తా. అప్పుదు అధ్వర్యువు ప్రజ్వలింపచేయగా అగ్నులు మండినవి. 
కుండలలో ఉంచబడిన ఆ అగ్నులన్నీ ఆ రావణునికి ముందు వెళ్ళినవి. 110 

మూ. _అన్తఃపురాణి సర్వాణి రుదమానాని సత్వరమ్, 1. 

పృష్టతో౬ఒనుయయుస్తాని స్లవమానాని సర్వతః, 

ప్ర అ. తాని=ఆ, సర్వాణి=సమస్తమైన, అన్త్నఃపురాణాఅంతఃపుర 
ములు, రుదమానాని=ఏడ్చుచు, సర్వతఃఅన్ని వైపులా, సత్వ్యరమ్=తొందరగా, 
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ప్రవమానాని=ఎగురుచు, పృష్టతఃవెనుక, అనుయయుః=అనుసరించి _ చెళ్ళినవి. 

తా. అంతఃపుర స్రీలందరూ ఎడ్చుచు, నడక అలవాటు లేకపోవుటచేత 

గంతులు వేయుచున్నట్లు నడచుచు, తొందరగా అన్నివైపులనుండీ ఆతని వెనుక 

వెళ్లిరి. 
111 

మూ. రావణం ప్రయతే దేశే న్దాస్య తే భృశదుఃఖితా:, 112 

చితాం చన్హనకా ప్టశ్చ పద్మకోశీరసంవృతామ్, 

బ్రాహ్మా సంవర్తయామాసూ రాజ్కవాస్తరణావృతామ్, 3 

వర్తతే వేదవిహితో రాజో వై పశ్చిమః క్రతుః. 
“మా నూ 

ళో ప్ర అ. తే=వాళ్ళు రావణమ్=రావణుళ్ల, ప్రయతే=పవిత్రమైన, 

దేశే=ప్రదేశమునందు, స్థాప్య=ఉంచి, భృశదుఃభితాజచాల దుఃఖించుచు, చన్లన 

కాసెశ్చడమంచిగంధపు కట్టలతో, పద్మ కోశీరసంవృతామ్=పద్మకము  ఉశీరము 
అనుసుగంధద్రవ్యముచేత  తడపబడిన, _రాజ్యవాస్తరణావృతామ్=ఉన్ని బట్టతో 
కప్పబడిన, చితామ్=చితను, (బాహ్మా్యా=వేదవిధానమ్తుచేత, సంవర్తయామాసుఃకాబ 

ర్సరిచిరి. రాజ్ఞః౯ఆ రాక్షసరాజుయొక్క, పశ్చిమః ,క్రతుః=చివరి, సంస్కారము, 
దవిహితణావేదవి హితమైనది, వర్తతే=జరుగుచున్నది. 

తా, చాల దుఃఖించుచున్న వాళ్ళు రావణుణ్ణి ఒక పవిత్ర స్థానమునందు 

ఉంచి, మంచిగంధపు _ కట్టలతో పద్మకముచేతను, వట్టి వేళ్ళచేతను కప్పబడిన, 

ఉన్నిబట్ట "పైన పరచిన చితను వేదోక్షరీతిలో ఏర్పరిచిరి. ఆ రావణుని 

అంత్యక్రియలు వేదోక్తవిధానమున జరుపబడినవి. 112, 113 

మూ. ప్రచక్రూ రాక్షేన్లస్య పితృమేధమనుత్తమమ్, 114 

వేదిం చ దక్తిఇపాచ్యాం యథాన్హానం చ పావకమ్. 

ప్ర. అ. రాక్షసేన్దుస్యారావణునకు, అనుత్తమమ్= శేష మైన, పితృ 

మేధమ్=పితృమేధమును, ప్రచక్రుఃణచేసిరి. దక్తిణ ప్రాచ్యామ్=ఆ గ్నేయమునందు, 

వేదిం చ=వేదిని, యధథాస్థానమ్=స్థానానుసారముగా, పావకమ్=లఅగ్నిని ఉంచిరి. 

తా. _ రాక్టసరాజునకు శ్రేషమైన పితృమేధోక్తమైన కర్మను చేసిరి. 
ఆగ్నేయమున వేదిని ఏర్పరచి _తగుస్థానములలో అగ్నిని ఉంచిరి. [అనగా 
ఆగ్నేయమునందు ఆహవనీయాన్నిని వాయవ్యమునందు _గార్లపత్యాగ్నిని, వైర 
తియందు దక్షిణాగ్నిని ఉంచిరి. ఈ (ప్రక్రియ అంతా ఆహితాగ్నికి చేయవలసిన. 
అంత్యేష్టిలో చేయబడును. రావణుడు అనేక యజ్ఞాదులు చేసిన ఆహితాగ్ని.] 
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మూ. పృషదాజ్యేన సంపూర్ణం స్రువం స్క ప్రచిక్షిపుః, 115 

పాదయో; శకటం ప్రాదురూర్యోశ్చోలూఖలం తదా, 

ప్ర అ. [ఆహితాగ్ని జీవితకాలములో ఉపయోగించిన యజ్టోప 
యుక్తసాధనాలన్నీ ఆతని చితిలో పడవేయబడును.] పృషదాజ్యేన=ా పెరుగు 
కలిపిన నేతితో, సంపూర్ణమ్=నిండిన, (స్రువమ్=స్రునమును, స్కన్తేా =భుజము పైన, 

పచిక్రిపుణాపడవే సిరి. శకటమ్=సోమలతను తీసికొనివచ్చుటకు ఉపయోగించిన 
బండిని, పాదయోః=పాదములయందు, ప్రాదుః=ఉంచిరి. తదా=అప్పుడు, ఉలూఖ 

లమ్=(హోమము చేయుటకై ధాన్యమును దంచురోలును, ఊర్యోః చ=ాలొడల 
యందు ఉంచిరి. 

తా. పెరుగు కలిపిన నేతితో నింపిన 'సువమును ఆతని భుజము 
వెపు పడవేసిరి. బండిని పాదాల దగ్గర, రోలును తొడల దగ్గర ఉంచిరి. 115 

మూ. _ దారుపాత్రాణి సర్యాణీ అరణిం చోత్తరారణిమ్, 116 
దత్త్వా తు ముసలం చాన్యం యథాన్థానం విచక్రముః. 

ప్ర. అ. సర్వాణి=సమస్తమైన, దారుపాత్రాణి=కజ్జగిన్నెలను, అరణిమ్=అ 
రణిని (యజ్ఞము మొదలైన బైదికకర్మలకు అవసరమైన అగ్నిని పుట్టించుటకు ఒక 

కట్టికు రంధ్రముచేసి, ఆ 5 రంధ్రములో మరొక కట్టి అగ్రభాగము చోసిపి, 3 పైనుండి 

ఒకరు గట్టిగా అదిమిపట్టగా మరొకరు మజ్జిగ చిలికినట్లు చిలకగా కొంతసేపటికి అగ్ని 

పడును. “ఆ అగ్ని మాత్రమే నిత్యాగ్నిహోత్రాది వైదికకర్మలకు ఉపయోగించవలెను. 

ఈ కట్ట్ణలకు అరణీ అని పేరు.) ఉత్తరారణిమ్= పై అరణీని, ముసలమ్=రోకలిని, 

అన్యం చ=ఇతర వస్తువులను, యధథాస్థానమ్=న్హానానుసారముగా, దత్వా=ఉంచి, 

విచక్రముఃాచితచుట్టూ నడచిరి. 

తా. కట్టగిన్నెలు, అరణి, ఉత్తరారణి, రోకలి, ఇతర వస్తువులు 

శాస్త్రోక్తస్తానములలో ఉంచి చిత చుట్టూ తిరిగిరి. 116 
(2) | Ee) 

Ya అవ్రీ కో, డి 1 మూ. శాస్త్రదృష్టేన విధినా మహర్షివి హితేన చ, 117 

తత్ర మేధ్యం పశుం హత్యా రాక్ష సన్హ్రస్య రాక్షనాః; 

పరిస్తరణికాం రాజో ఘృతాక్తాం సమచేశయన్. 118 

ప్ర. అ. తత్రాఅక్కడ, రాక్షసాఃారాక్షసులు, శా స్త్రదృష్టే బృన=శా స్త్రములలో 
చూడబడిన, మహర్షివి హిలేన చ= =మహర్షులచేత విధింపబడిన, 'విధినావిధిచేత 

మేధ్యమ్= =పవిత్రమైన, పశుమ్=పశువును, హతా ఇ=చంపి, రా సెన్హ్రస్య: =రాక్షసప్ర 

భువైన, రాజ్ఞః=రావణునికి, ఘృతాక్తామ్= =నేతిలో తడపబడిన, స వసను, 

సమవేశయక =ఉంచిరి. 
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తా. రాక్షసులు అక్కడ శాస్త్రోక్తమైన, మహర్ష్వులచేత విధింపబడిన 
విధానముచేత పవిత్రమైన పశువును (మేకను) చంపి, దాని వపను [మేక 
కడుపులో ఉండే ఉల్లిపొర కాగితము వంటి పదార్థము] ఆ రాక్షస రాజు 

ముఖముపై ఉంచిరి. 117, 18 

మూ. _ గన్చెర్మాల్యెరలంకృత్య రావణం దీనమానసాః, మం 

విభిషణసహాయాస్తే వస్త్తశ్చ వివిదైరపీ 
 లాజైరవకిరన్తి స్మ బాష్పపూర్హముఖాస్తథా. 120 

ఉల 

ప్ర. అ. విభీషణసహాయాణావిభీషణునితో కూడిన, తే=ఆ రాక్షసులు, 
దీనమానసాః=దీనమైన మనస్సు గలవారై, రావణమ్=రావణుళ్లి, గన్చెః=౭గంధము 

లచేత, మాల్యెః=మాలలచేత, వివిధైః=అనేకవిధములైన, వస్త్తైశ్చ=వప్రైములచేత, 

అలంకృత్య=తలంకరించి, తథా=మరియు, బాష్పపూర్ణముభోహాకన్నీళ్ళతో నిండిన 

ముఖములు గలవారై, లాజైజాపేలాలచేత, అవాకిరన్సి స్మవచల్లిరి. 

తా. విభీషణునితో కూడిన, దీనములైన, మనస్సులు గల ఆ రాక్షసులు 

రావణుళ్లీ గంధములచేత, పుష్పమాలలచేత, అనేక విధములైన వృస్త్రములచేత 
అలంకరించి, కన్నీళ్ళతో నిండిన ముఖములతో ఆతనిపై పేలాలు చలిరి, 120 

మూ. స దదౌ పావకం తస్య విధియుక్తం విభీషణః. 

న్నాత్యా చైవార్హువశ్ర్రణ తిలాన్ దర్భవిమిశ్రితాన్, 121 

ఉదకేన చ సంమిశ్రాన్ ప్రదాయ విధిపూర్వకమ్, 

ప్రదాయ చోదకం తస్మె మూర్చ్వ్నా చైనం నమస్య చ. 122 
తాః స్త్రియో౭_నునయౌమాస సాన్త(యిత్వా పునః పునః, 
గమ్యతామితి తాః సర్వా వివిశుర్నగరం తతః. 123 

ప్ర. అ. సః విభీషణణాఆ విభీషణుడు, తస్య=వానికి, విధియుక్తమ్=య 
థాశాస్త్రముగా, పావకమ్=అగ్నిని, దదౌ=ఇచ్చెను. స్నాత్వా=స్తా నముచేసి, ఆర్ర్రువ 
స్రేణాతడిబట్టతో, దర్భవిమిశ్రితాన్ =దర్భలతో కలపబడిన, ఉదకెన చాఉదకముతో 
కూడ, సంమిశ్రాన్ =కలిసిన్క తిలాన్ =తిలలను, విధిపూర్వకమ్=యథాశా,స్త్రమంగా, 

ప్రదాయాఇచ్చి, తస్మె=ఆతనికి, ఉదకం చ=ఉదకమును కూడ (పదాయాఇచ్చి, 

ఏనమ్=వీనిని, మూర్హో ఎశి రస్సుచేత, నమస్య చానమస్కరించి, తాః హ్ర్రుయకఃాఆ 

స్రీలను, పునః పునజమాటిమాటిక్సి సాన్త ప్రయిత్వా=ఓదార్చి, గమ్యతామ= వెళ్లాద 

రుగాక, ఇతి=అని, అనునయామాసాబతిమాలెను. తాః సర్యాణ=ఆ స్త్రీలందరూ, 
తతణాఅటు పీమ్మట, నగరమ్-నగరమును,వివిశుజాప్ర వేశించిరి. 

తా. విభీషణుడు యథాశాస్త్రముగా రావణుని చితికి నిప్పు ముట్టించి, 
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స్నానము చేసి, తడి బట్టతో ఉండగానే దర్భలు, ఉదకము కలిపిన తిలలను 

ఆతనికి యథావిధిగా సమర్పించి, జలతర్పృణము కూడ చేసి తలవంచి ఆతనికి 

యథావిధిగా నమస్కరించి, పిదప ఆ స్త్రీలను మాటిమాటికి ఓదార్చి ఇంటికి 

వెళ్లుడని బ్రతిమాలుకొనెను. అప్పుడా స్త్రీలందరూ నగరములో ప్రవేశించిరి. 

మూ. ప్రవిష్టాసు పురీం స్త్రీషు రాక్ష సేన్హో విభీషణః, 

రామపార్శ్యముపాగమ్య తదాతిష్టద్వినితవత్ 124 

ప్ర. అ. ప్రీషూూస్త్రీలు, పురీమ్=పట్టణమును, (ప్రవిష్టాసు= ప్రవేశించిన వార 

గుచుండగా, రాక్ష సేన్హ్రః= రాక్షస ప్రభువైన, విభీషణః=విభీిషణుడు, తదా=అప్పుడు, 

రామపార్శ్యమ్=రాముని పార్శ్వమును, ఉపాగమ్య=చేరి, వినీతవత్ =వినయవంతుడై, 

అతిష్టత్ =నిలచెను. 

తా ఆ స్రీలు పట్టణములో ప్రవేశించిన పిమ్మట రాక్షస ప్రభువైన 

విభీషణుడు, రాముని దగ్గరకు వచ్చి వినయముతో నిలబడెను. 124 

మూ. రామో౭_సి సహ "సైన్యేన ససుగ్రీవః సలక్ష్మణః; 

హర్షం లేభే రిపుం హత్యా వృత్రం వజధరో యథా. 125 

ప్ర అ. సస్ముగ్రీవః= సుగ్రీవునితో కూడిన, సలక్ష్మణః=లక్ష్మయణినితో 

కూడిన, సైన్యేన సహ=సైన్యముతో కూడ ఉన్న, రామో౭౬పి=రాముడు 
కూడ, రిపుమ్=శత్రువును, హత్వా౭చంపి, వృత్రమావృత్రాసురుణి, హత్వా=చం పి, 

వజధరో యథా=దేవేంద్రుడు వలె, హర్షమ్=సంతోషమును, లేభే=పొందెను. 

తా. సైన్యముతోను, లక్ష శ్రణసుగ్రీవులతోను కూడిన రాముడు 

శతువును చంపి, వృతాసురుణ్రి చంపిన ఇందుడు వలె సంతోషించెను. 125 
C yt ర్ి C 

మూ. తతో విముక్తా సశరం శరాసనం 
మహేన్లాదత్తం కవచం చ తన్మహత్, 
విముచ్య రోషం రిపునిగ్రహాత్తతో 
రామః సుసౌమ్యత్వముపాగతో౭_రిహా. 

ఇత్యార్లే శ్రీమద్రామాయణే ఆదికొవ్యే 

యుద్దకాణ్ణే ఏకాదశాధికశతతమః సర్గః, 

శ్ ప్ర. అ. తతః=అటు పిమ్మట, అరిహా=శతుసంహారకు డైన, సః రామః=ఆ 

రాముడు, సశరమ్=శరములతో కూడిన, శరాసనమ్=ధనస్సును, మహేన్త్రదత్తమ్= 

మ హేంద్రునిచేత ఇవ్వబడిన, మహత్ =గొప్పదైన, తత్=ఆ, కవచమ్ =కవచమును, 

విముచ్య=విడచి, _రిపునిగ్రహాత్ =శత్రువును నిగ్రహించుటవలన, రోషమ్=కోప 
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మును, విముక్తాావిడచి, తతా పిమ్మట, సుసౌమ్యత్వమ్=చాల సౌమ్యత్వమున్ను, 
ఉపాగతః=పొందినాడు. 

తా. శృత్రుసంహారకుడైన ఆ రాముడు బాణములను, ధనస్సును, 

దేవేంద్రు డిచ్చిన ఆ గొప్ప కవచమును విడచి, శత్రుసంహారము అయిపోవృటచేత్ర 

కోపమును విడచి, చాలా సామ్యత్వమును పొందెను. 

“బాలానందిని"అను శ్రీమదామాయణాం ధస్యాఖ్యానమునందు 
యుద్దకొండలో నూటవదకొండవ నల్ల నమాప్తము. 



అథ ద్వాదశాధికశతతమః సర్గః 

[విభీషణుని రాజ్యాభిషేకము, రాముడు హనుమంతునిద్వారా నీతకు 

నందేశము పంపుట.] 

అమ 

మూ. తే రావణవధం దృష్ట్వా దెవగన్షర్వదానవాః, 

జగ్ముః స్వెః స్వె ర్విమానైస్తే కథయన్తః శుభాః కథాః 1 

ప్ర అ. తే=ఆ, దేవగన్హర్వ దానవాఃాదేవతలు, గంధర్వులు, 

దొనవులు, రావణవధమ్=రావణుని వధను, దృష్టాా=చూచి, తే=వారు, శుభాః= 

శుభము లైన, కథాః=కథలను, కథయన్తః=చెప్పుక్ "నుచు, స్వః స్వెభాతమ తవు, 

విమానైణావిమానములచేత, జగ్ముః వెల్లిపోయిరి. 

తా. ఆ దేవాగంధర్వ-దానవులు రావణసంహారమును చూచి ఆ యా 

వృత్తాంతములను గూర్చి ముచ్చటించుకొనుచు తమ తమ విమానములమీద 

వెళ్లిపోయిరి. 1 

మూ. రావణస్య వధం ఫోరం రాఘవస్య సరాక్రమమ్, 

సుయుద్దం వానరాణాం చ సుగ్రీవస్య చ మన్తితమ్. 2 

అనురాగం చ వీర్యం చ సౌవింతే రక్మణస్య చ, 

పతివ్రతాత్వం సీతాయా హనూమతి పరాక్రమమ్, 3 

కథయనో మహాభాగా జగ్నుర్లష్టా యథాగతమ్. 

ప్ర. అ.  మహాభాగాఖాగొప్ప భాగ్యవంతులైన ఆ దేవతాదులు, 

రావణస్య=రావణునియొక్క, ఘోరమ్=ఘోరమైన, వధమ్=వధను, రాఘవస్య 

రామునియొక్క, పరాక్రమమ్=పరా క్రమమును, వానరాణామ్=వానరులయొక్క, 

సుయుద్దమ్=మంచి యుద్దమును, సుగీవస్య=సు గీవునియొక్క, మన్తిితమ్= 

ఆలోచనను, సౌమిత్రే=సుమిత్రా కుమారుడైన, లక్ష్మణస్య =లక్ష గ్రణునియొక్క, 

అనురాగం చ=అనురాగమును, వీర్యం చెపరాక్రమమును, సీతాయాజాసీత 

యొక్క, పతి వతాత్వమ్=పాతి వత్యమును, హనూమతి=హనుమంతునియందు, 

పరాక్రమమ్=పరాక్రమమును, కథయన్తఃాచెప్పుక్నుచు, హృష్టాః=సంతో షించిన 

వారై, యథాగతమ్ =వచ్చినట్టుగానే, జగ్ముః= వెళ్లిరి. 

తా. మహాభాగ్యవంతులైన ఆ దేవగంధర్యాదులు ఘోరమైన రావణవధ, 
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రాముని పరాక్రమము, వానరులు చేసిన మంచి యుద్ధము, సుగ్రీవుని 
ఆలోచనాశక్తి సుమిత్రాపుత్రుడైన లక్ష్మణుని భ్రాతృస్నేహము, పరాక్రమము, సీత్ర' 

పొతివత్యము, హనుమంతుని పరాక్రమము మొదలైన విషయములు చెప్పుకొనుచు 
సంతోషముతో వచ్చినట్లుగానే తిరిగి వెల్లిపోయిరి. 2, 3. 

మూ. రాఘవస్తు రథం ధివ్యమిన్తుదత్తం శిఖిప్రభమ్, 4 
అనుజ్ఞాయ నుహాబాహుర్మా తలిం ప్రత్యపూజయత్ . 

ప్ర. అ. మహాబాహుఃగొప్ప బాహువులు గల, రాఘవస్తు=రాముడైతే, 

ఇన్హ్రదత్తమ్=ఇందునిచేత ఇవ్వబడిన, శిఖి పభమ్=అగ్నివంటి కాంతి గల, దివ్యమ్= 

దివ్యమైన, రథమ్=రథమును, అనుజ్ఞాయ=అనుమతించి, మాతలిమ్=మాతలిని, 
(పత్యపూజయత్ =పూజించెను. 

తా, గొప్పు బాహువులు గల రాముడు ఇంద్రుడు పంపిన, అగ్నివంటి 

కాంతి గల ఆ దివ్య రథమును గూర్చి అనుజ్ఞ ఇచ్చి మాతలిని గౌరవించెను. 4 

మూ. రాఘచేణాభ్యనుజ్ఞాతో మాతలిః శక్రసారథిః, 5 

దివ్యం తం రథమాస్థాయ దివమేవోత్సపాత హ. 

రథిః=౭ఇంద్రుని సారథియైన, మాతలిః=మాతలి, దివ్యమ్=దివ్య మైన, ళం రథమ్=ఆ 

రథమును, ఆస్థాయైలధి పించి, దివమేవ=స్వర్గమును గూర్చి, ఉత్సపాత=ఎగిరెను. 

తౌ. ఇంద్రుని సారథియైన మాతలి రాముని అనుజ్ఞ పొంది ఆ 

దివ్యమైన రథమునెక్కి స్వర్గమునకు ఎగిరి వెళ్లెను. ర్ 
మూ. తస్మింస్తు దివమారూఢే సరథే రథినాం వరః, 6 

రాఘవః పరమ పీతః సుగ్రీవం పరిషస్వజే. 

ప్ర. అ. తస్మిన్=ఆ మాతలి, సరగథ్లేరథసహితుడై, దివమ్=స్వర్ల 
మును, ఆరూఢే=ఎక్కినవాడగుచుండగా, రథినామ్=రథికులలో, వరః శేషు డైన, 
రాఘవః=రాముడు, పరము పీతః=మిక్కిలి సంతో షించినవాడై, సుగ్రీవమ్ =సు(గీవుళ్లి, 
పరిషస్వజే=కౌగీలించుకొనెను. " 

తా. మాతలి రథసహితుడై స్వర్గలోకములోనికి వెళ్లిన పిమ్మట 
రథికుకులలో (శేషు డైన రాముడు చాల సంతోషించి సుగ్రీవుళ్లో కౌగలించుకొానెను,. 

మూ, పరిష్వజ్య చ సుగ్రీవం- లక్ష్మణేనాభివాదితః, . 7 

పూజ్యమానో హరిగజైరాజగావు బలాలయమ్. 
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ప్ర అ. సుగ్రీవమాసుగ్రీవుళ్లి, పరిష్వజ్య చ=కౌగలించుకొని, లక్ష 
బేనాలక్ష్మణినిచేత, అభివాదితఃనమస్కరించబడినవాడై, హరిగలైః౭వానరసము 
దాయములచేత, పూజ్యమానః=పూజించబదుచు, బలాలయమ్=సేనానివాసమును 

గూర్చి, ఆజగామ=వచ్చిను. 

తా. సుగీవుణ్ణి కౌగలించుకొని, లక్ష్మణునిచేత నమస్కరింపబడినవాడై, 
వానరసముదాయములచేత పూజింపబడుచు సేనానివాసమునకు వచ్చెను. 7 

మూ. అధథోవాచ స కాకుత్ఫః సమీపపరివర్తినమ్, 8 
సౌమిత్రిం సత్త్వసంపన్నం లక్ష్మణం శుభలక్షణమ్. 

ప్ర. అ. అథ=అటుపిమ్మట, సః. కాకుత్సః=ఆ రాముడు, సమీపపరివ 
ర్తినమ్=సమీపమునందు ఉన్న, సౌమిత్రిమాసుమిత్రాపుత్రుడైన, సత్త్వసంపన్నమ్= 
బలముతో కూడిన, శుభలక్షణమ్=శుభలక్షణములు గల, లక్ష్మణమ్ాలక్ష్మణుని _ 

గూర్చి, ఉవాచాపలికెను. 

తా. పిమ్మట రాముడు తన సమీపమునందున్న, సుమిత్రాపుత్రుడు, 

బలసంపన్నుడు, శుభలక్షణములు కలవాడు అయిన లక్ష ్యణునితో ఇట్లు పలికెను. 

మూ... విభీషణమిమం సౌమ్య లజ్క్యాయామభిషేచయ, 9 
అనురక్తం చ భక్తం చ తథా పూర్యోపకారిణమ్. 

ప్ర. అ. సౌమ్య=ఓ ! సౌమ్యుడా ! అనురక్తమ్౫పేమ గలవాడు, భక్తం 

చ=భక్తుడు, తథా=మరియు, పూర్యోపకారిణమ్=పూర్వము ఉపకారము చేసిన 

వాడు అయిన, ఇమమ్=ఈ, విభీషణమ్ =విఖీషణుళ్లో, లజ్కాయామ్ =లంకయందు, 

అభిషేచయ=అభిషేకీించుము. 

తా. సౌమ్యుడా ! మనయందు స్నేహ మున్నవాడు, భక్తుడు, 

ఉపకారము చేసి ఉన్నవాడూ అయిన ఈ విభీషణుణ్ణి లంకారాజ్యమునందు 

అభిషిక్తుని చేయుము. 9g 

మూ. ఏష మే పరనుః కొమో యదినుం రావణానుజమ్, 10 

అజ్ఞాయాం సౌమ్య పశ్యేయమభి షిక్రం విభీషణమ్. 

ప్ర. అ. సౌమ్య=సౌమ్యుడా ! ఏషః=ఇది, మే=నాయొక్క, పరమః=గొప్పు, 

కామః=కోరిక, యత్ =ఏమనగా, రావణానుజమ్=రావణుని తమ్ముడైన, ఇమం 

విభీషణమ్ =ఈ విభీషణుల్లి, లజ్బాయామ్=లంకయందు, అభిషిక్రమ్ాలఅభి షేకించ 
౯3 

బడినవానినిగా, పశ్యేయమ్=చూతును. 

తా. రావణుని తమ్ముడైన ఈ విభీషణుడు లంకా రాజ్యమునందు 
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అభిషిక్తుడై ఉండగా చూడవలె నని నాకు పెద్ద కోరిక ఉన్నది. 10 

మూ. ఏవముక్తస్తు సౌమిత్రీ రాఘవేణ మహాత్మనా, Ml 

తథేత్యుక్త్వా సుసంహృష్టః సావర్ణం ఫఘటమాదదే. 

ప్ర. అ. మహాత్మనా=మహాత్ము డైన, రాఘ వేణ=రామునిచేత, ఏవమ్ =ఇట్టు,. 
ఉక్తణాపలకబడిన, సౌమిత్రిణలక్ష్మణుడు, తథేతి=అట్టే అని, సుసంహృష్టకాచాల 
సంతో షించినవాడై, సావర్ణమ్=బంగారము వికారమైన, ఘటమ్=ఘటమును, 

ఆదదే=[గ్రహించెను. 

తా. మహాత్ముడైన రాముని మాటలు విని లక్ష్మణుడు అక్టు చేసెదను 
అని పలికి, చాల సంతోషించుచు, బంగారు ఘటమును తీసికొనెను. క్షే 

మూ. తం ఘటం వానరేన్సాణాం హస్తే దత్త్వా మనోజవాన్, 12 

వ్యాదిదెశ మహాసత్త వా సముద్రసథిలం తదా, 

ప్ర. అ. మహాసత్త్యణాగొప్ప బలము గల లక్ష్మణుడు, తదాకాఆ 
ప్పుడు, తమ్=ఆ, ఘటమ్=ఘటమును,, వానరేన్హాణామ్=నానరనాయకులయొక్కు, 

హ్తే=హస్తమునందు, దత్తా నచ్చి, మనోజవాన్ =మనోవేగము గల వాళ్ళను, 

సముద్రసలిలమ్=సముద్రజలమును గూర్చి, వ్యాది దేశ=ఆజ్ఞాపించెను. 

తా. గొప్పు బలము గల లక్ష్మణుడు అప్పుడు ఆ ఘటమును 

వొనరనాయకుల చేతిలో ఇచ్చి సముద్రజలము తీసికొని రండని మనోవేగము 

గల ఆ వానరులను ఆజ్ఞాపించెను. 12 

మూ. అతిశీఘ్టం తతో గత్వా వానరాస్తే మనోజవాః, 1౨ 

ఆగతాస్తు జలం గృృవ్యా సముద్రాద్యానరోత్తమాః, 

ప్రై అ.  తత్రణాఅటుపిమ్మట, మనోజవాః=మనోవేగము వంటి 

వేగము గల, వానరోత్తమాణావానర(శ్రేష్టులు, అతి శీఘ్రమ్=చాల శీఘ్రముగా, 
గత్సా = వెళ్లి, సముద్రాత్ =సముద్రమునుండి, జలమ్=జలమును, గృహ్యక్నాగ హించి, 
ఆగతాః=వచ్చిరి. 

తా. పిమ్మట మనోవేగము వంటి వేగము గల వానర్యశేష్టులు అతి 
నీఘ్రముగా వెళ్లి సముద్రమునుండి జలము తీసికొని వచ్చిరి. 13 

మూ. తత్తే గకం ఘటం గృహ్య సంజ్ఞాష్య పరమాసనే, మేడ 

ఘళకేన తేన సౌమిత్రిరభ్య షిఇద్విభీషణమ్, : 

లజ్కాయాం. రక్షనాం మధ్యే రాజానం రావమశాసనాత్. 15 

విధినా మన్త్రదృష్టిన సుహృద్గణసమావృతః. 
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ప్ర అం సామి త్రికాలక్ష శ్రైయుడు, సుహృద్గణసమావృతః=మిత్రగణముతో 

కూడినవాడై, తతణాఅటు పిమ్మట, ఏకమ్=ఒక, ఘటమ్=ఘటమును, గృహ్య= 

గ్రహించి, "విభీషణమ్= విభీషణుణీ, పరమాసనే= సింహాసనముమీద, సంస్థాప్య= 

కూర్చుండబెట్టి తేన=ఆ, ఘటనా =ఘటముచేత, రక్షసామ్రాక్షసులయొక క్క; 
గ్రైామధ్యయందు, మన్త్రదృ స్ట బన= =మం(త్రములందు “మూడబడిన, విధినా=వి 

చల రామశాసనాత్ =రాముని ఆజ్ఞవలన, లజ్కాయామ్=లంకయందు, 

రాజానమ్=రాజునుగా, అభ్య షిఖ్వుత్ =అభిషేకించెను. 

తా. అప్పుడు మిత్రగణముతో కూడిన లక్ష్మణుడు, ఒక ఘటమును 

గ్రహించి, విభీషణుణ్ణి సింహాసనముమీద కూర్చుండబెట్ట, వేదోక్త విధిప్రకారము, 

ఆతనిని, రామాజ్ఞానుసారము రాక్షసులందరూ చూచుచుండగా లంకకు రాజునుగా 

ఆ ఘటోదకముతో అభి పీ కించెను. 14, 15 

ర్ట ఇ క ఇల్ల 
మూ, అభ్య షష్యంస్తదా సర్వే రాక్షసా వానరాస్తథా, 16 

ప్రహర్షమతులం గత్వా తుష్ట్రువూ రామమేవ హ 

ప్ర. అ. తదా=లప్పుడు, సర్వే=సనుస్త మైన, రాక్షసాః=రాక్షసులు, 

తథా=మరియు, వానరాః=వానరులు, అభ్య షిష్యాన్ =అభి* షీకించిర్. అతులమ్=అ 

శ్యధికమైన, ప్రహర్షమ్=సంతోషమును, గత్యా=పొంది, రామమేవ హి=రాముల్లే, 

తుష్టువుణస్తుతించిరి. 

తా, అప్పుడు అక్కడ నున్న వానరులు, రాక్షసులందరూ కూడ 

అభిషేకము చేసిరి. వారందరూ చాల సంతోషించుచు రాొముళ్లే స్తుతించిరి. 

మూ. తస్యామాత్యా జహృషిరే భక్తా యే చాస్య రాక్షసాః, 17 

దృష్టా భి షక్రం లజ్కాయాం రాక్ష పేన్హుం విభీషణమ్. 

ప్ర అ. లజ్కాయామ్= =లంకయందు, అభి షిక్తమ్ =అభి షేకింపబడిన, 

సేనుమ్=రాక్షసప్రభు వైన, విభీషణమ్=విభీషణుక్ణి,దృష్టా$=చూచి, తస్య=ఆతని 
వ్ అమాత్యాః=౭మంధత్రులూ, అస్య=ఈతనియొక, భక్కా౭=భక్తు లైన, యే 

రాక్షనాః= ఏ రాక్షసు లున్నారో వారూ, జహృషిరే=సంతో షించిరి. 

తా. రాక్షసప్రభువైన విభీషణుడు లంకలో అభిషిక్తు డగుట చూచి 
ఆతనితో కూడ ఉండు నలుగురు మంత్రులు, ఆతనియందు భక్తి గల రాక్షసులూ 
సంతో షించిరి. 17 

మూ. రాఘవః పరమాం ప్రీతిం జగామ సహలక్ష్మణః, 18 

స్ తద్రాజ్యం మహత్రాప్య రామదత్తం విభీషణః. 
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ప్ర 9 సహలక్ష ౬38=లక్ష ణునితో కూడన, రాఘవః=రాముడు, 

పరమామ్=గొప్పు, పీతిమ్=సంతోషమును, జగామ=పొందెను. సః=ఆ, విభీషణః 

విభీషణుడు, రామదత్తమ్=రామునిచేత ఇవ్వబడిన, మహత్ =గొప్పదైన, తత్ 

రాజ్యమ్=ఆ రాజ్యమును, ప్రాష్య=పొంది, గొప్ప సంతోషమును పొందెను. 

తా. రామలక్ష్మణులు చాల సంతోషించిరి. రాము డిచ్చిన ఆ గొప్ప 

రాజ్యమును పొంది విభీషణుడు చాల సంతోషించెను. 16 

మూ. ప్రకృతీః సాన్త్యయిత్యా చ తతో రామముపాగమత్, 19 

దధ్యక్షతాన్ మోదకాంశ్చ లాజాః సుమనసస్తథా, 
ఆజహ్రురథ సంతుష్టాః పౌరాస్త్రస్మె నిశాచరాః, 20 

ప్ర అ. ప్రకృతీః౭ప్రజలను, సాన్త్య్వయిత్యా=ఓదార్చి, తతణాఅటు పిన్ముటు, 

రామమ్=రాముళణ్లి ఉపాగమత్=చేరెను. అథా=అటుపిమ్మట, పౌరా౭=పొరులైన, 
నిశాచరాః=రాక్షసులు, సంతుష్టాఃజసంతో షించినవారై, దధి=పెరుగును, అక్షతాన్ = 
అక్షతలను, మోదకాంశ్చ=మధురభక్ష్యములను, లాజాః=ేలాలను, తథా=మరియు, 

సుమనసఃాపుష్పములను, త స =ఆతనికొరకు, ఆజహుఃతీ సికొని వచ్చిరి. 

తొ, పిమ్మట విభీషణుడు ప్రజలతో మంచి మాటలు చెప్పి వారికి 

సంతోషము కలిగించి రాముని వద్దకు వచ్చెను. పౌరులైన రాక్షసులు సంతోషించి 

.- ఆతనికొరకై పెరుగు, అక్షతలు, మధురఖాద్యములు, పేలాలు. పుష్పములు 

మొదలైన -.మంగళ [ద్రవ్యములు తీసికొనివచ్చిరి. 19, 20 

మూ. స తాన్ గృహీత్వా దుర్హర్లో రాఘవాయ న్యవేదయత్ , 21 

మాబ్లల్యం ముజలం సర్వం లక శ్రణాయ చ వీర్యవాన్. 
* ta ల్ు గ 

ప్ర అ. దుర్దర్ష=ఎదిరింప శక్యముకానివాడు, వీర్యవాన్ =పర్గాక్రమ 
వంతుడు అయిన, సః=ఆ విభీషణుడు, తాన్=వాటిని, గృహీత్వా=గహించి, 

సర్వమ్=సమస్త మైన, మాజ్లల్యమ్=మంగళ ప్రదమైన ఆ ద్రవ్యమును, మంగలమ్కా 
మంగలకర మగునట్లుగా, రాఘవాయఃారామునకు, లక్ష్మణాయాలక్ష శ్రణునకు, 

న్యవేదయత్ =సమర్సించెను. 

తా. ఎదిరింప శక్యము కానివాడు, పరాక్రమవంతుడు అయిన ఆ 
విభీషణుడు వాటిని గ్రహించి, మంగళకరములైన ఆ సమస్తద్రవ్యములను, మంగళ 
ప్రదమగునట్ల్టుగా రామునకు లక్ష్మణునకు సమర్పించెను. 21 

మూ. కృతకార్యం సమృద్దార్థం దృష్టా వ, రామో విభీషణమ్, 22 
ప్రతిజగ్రాహ తత్సర్వం త సవ (బయకామ్యయా,. 
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ప్ర_ అ. రామఃరాముడు, కృతకార్యమ్=చేయబడిన కార్యము గల, 
సమృద్దార్థమ్= సఫలమైన ప్రయోజనము గల, విభీషణమ్=వి భీషణుణ్ణి, దృష్టా (= 

చూచి, తస్య=ఆతనియొక్క, (పియకామ్యయా ఏవ్మాపియమునందు కోరికచెత 

మాత్రమే, తత్ =దానిని, సర్వమ్=అంతనూ, ప్రతిజగ్రాహా[గ్రహించెను. 

తా. రాముడు కార్యము చేసిన, ప్రయోజనమును సాధించిన ఆ 
విభీషణిళ్లు చూచి ఆతనికి [ప్రియము చేకూర్చవలె నను కోరిక మాత్రము 
చేతనే దాని నంతనూ గ్రహించెను. 22 

మూ. తతః శైలోపమం వీరం ప్రాళ్టులిం ప్రణతం స్థితమ్, 23 

ఉవాచేదం వచో రామో హనూమన్తం ప్లవజ్ఞమమ్. 

ప్ర అ. తతః=అటు పిమ్మట, రామః=రాముడు, శైలోపసమమ్=పర్వత 

ముతో సమానుడు, వీరమ్=వీరుడు, ప్రాఖ్బలిమ్=ఎత్తబడిన దోసిలి గలవాడు, 
ప్రణతమ్=నముడుగా, స్థితమ్ =ఉన్న, ప్రవజ్లమమ్=వానరు డైన, హనూమన్తమ్= 

హనుమంతుళ్లి గూర్చి, ఇదం వచణాఈ వచనమును, ఉవాచెపలికెను. 

తొ. పిమ్మట రాముడు పర్వతముతో సమానుడు, వీరుడు అయిన 

అంజలి ఘటించి వినయముతో నిలచి ఉన్న హనుమంతునితో ఈ వాక్యము 

పలికెను. 23 

మూ. అనుజ్ఞాప్య మహారాజమిమం సౌమ్య విభీషణమ్, 24 

(ప్రవిశ్య నగరీం లజ్కాం కౌశలం (బూ హి మైథిలీమ్. 

ప్ర అ. సౌమ్య=సౌమ్యుడా | మహారాజమ్ =మహారాజైన, 

ఇమమ్=ఈ, విభీషణమ్=విభీషణుళ్ణి, అనుజ్ఞాప్య=అనుజ్ఞ్జ ఇచ్చునట్లు చేసికొని, 

లజ్కాం నగరీమ్=లంకానగరమును, ప్రవిశ్య=ప్ర వేశించి, మైథిలీమ్=సీతను గూర్చి, 
కౌశలమ్=కే మమును, (బూ హీ=చెప్పుము. 

(an 

తా ఓ! సౌమ్యుడా ! మహారాజైన ఈ విభీషణుని అనుమతి 

పొంది లంకా నగరములో ప్రవేశించి, సీతకు మా క్షేమము తెలుపుము. 24 

మూ, వైదేహ్యె మాం కుశలినం సుగ్రీవం చ సలక్ష్మణమ్, 25 
| జ యాం వాన ఇటో ఇ 

ఆచక్ష్య వదతాం శ్రేష్ట రావణం చ హతం రణే. 

ప్ర. అ. వదతామ్=మాటలాడువారిలో, శ్రేష్ట(శ్రేష్టుడా ! మామ్=నన్ను, 

సలక్ష్మణమ్=లక్ష్మణునితో కూడిన, సుగ్రీవం చాసుగీవుళ్ణీ, కుశలినమ్=కుశల 

ముగలవారినిగాను, రావణమ్ =రావణుళ్లో, రణే=యుద్దమునందు, హతమ్=చలపబ 

. డినవృానినిగాను, వైదేహ్యె=సీతక్కు ఆచక్ట్వ్య=చెప్పుము. 
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లా. మాటలలో మంచి నేర్పు గల ఓ హనుమంతుడా! నేను, 
లక్ష్మణుడు సుగ్రీవుడు కుశలముగా ఉన్నట్లు, రావణుడు యుద్ధములో 

చంపబడినట్లు సీతకు చెప్పుము. 25 

మూ. (పీయమేతదుదాహృత్య వైదేహ్యాస్త (౦ హరీశ్వర, 26. 
ప్రతిగృహ్య చ సందేశముపావర్తితుమర్ల సి. 

ఇత్యార్త శ్రీమద్రామాయణే ఆదికావ్యే 

యుద్దకాణ్డే ద్వాదశాధికశతతమః సర్గః, 

ప్ర అ. హరీశ్వర=వానరనాయకుడా ! త్వమ్=నివు, వెదేహ్యాః=సీతకు, 

ఏతత్ =ఈ, [ప్రియమ్ పీయమును, ఉదాహృత్య=చెప్పీ, సందేశమ్=ఆమె చెప్పు 
విషయమును, ప్రతిగృహ్య=తీసికొని, ఉపావర్తితుమ్=తిరిగి వచ్చుటకు, అర్లసికాతేగి 
ఉన్నావు. 

తా. ఓ! హనుమంతుడా ! సీతకు ఈ (పీయవృత్తాంతము తెలిసి 

ఆమె చెప్పు సందేశమును తీసికొని తిరిగి రమ్ము. 26 

“బాలానందిని" అను (శ్రీ మృదామాయణాంధ వ్యాఖ్యానమునందు 

యుద్దకొండలో నూటసన్హైండవ నర్గ నమాస్తము. 



అథ త్రయోదశాధికతతమః సర్గః 

[హనుమంతుడు నీతతో మాటలాడి తిరిగి వచ్చి రామునకు ఆమె 
సందేశము తెలువుట.] 

మూ. ఇతి ప్రతిసమాదిష్టో హనూమాన్ మారుతాత్మజః, 

ప్రవివేశ పురీం లజ్కాం పూజ్యమానో నిశాచరైః. 

ప్ర. అ. ఇతి=ఇట్టు, ప్రతిసమాదిష్టః=ఆజ్ఞా పించబడిన, మారుతా 

త్మృజజావాయుపుత్రుడైన, హనుమాన్= హనుమంతుడు, నిశాచరైఃరాక్షసులచేత, 
పూజ్యమానః=పూజింపబడుచు, లజ్కాం పురీమ్=లంకానగరమును, ప్రవివేశ=ప్రవే 

గించను. 

తా. ఈ విధముగా రామునిచేత ఆజ్ఞాపించబడినవాడై వాయుపుత్రుడైన 
హనుమంతుడు రాక్షసులచేత _పూజింపబడుచు లంకాపురమును ప్రవేశించెను. 

మూ. ప్రవిశ్య చ పురీం లజ్బామనుజ్ఞాప్య విభీషణమ్, 

తతస్తేనాభ్యనుజ్ఞాతో హనూమాన్ వృక్షవాటికామ. 2 

సంప్రవిశ్య యథాన్యాయం సీతాయా విదితో హరిః, 

దదర్శ మృజయా హీనాం నాతజ్కాం రోహిణీమివ. 3 

వృక్షమూలే నిరానన్లాం రాక్ష సీభిః పరీవృతామ్, 

నిభృతః ప్రణతః (ప్రహ్వః సో౭_భిగమ్యాభివాద్య చ, 4 

ప్ర. అ. సీతాయాణాసీతకు, విదిత=తెలియబడిన, హరిః=వానరుడైన, 
స=ఆ, హనూమాన్ =హనుమంతుడు,  లజ్బాం పుదీమ్=లంకాపురమును, 

ప్రవిశ్య= ప్రవేశించి, విభీషణమ్=విభీషణుల్లో, అనుజ్ఞాప్య=అనుజ్ఞ ఇచ్చునట్లు చేసికొని, 

తతః=అటు పిమ్మట, తేన=వానిచేత, అభ్యనుజ్ఞాతః=అనుజ్ఞ ఇవ్వబడనవాడై, వృక్షవా 

టికామ్=వృక్షవాటికను, యథాన్యాయమ్=న్యాయానుసారముగా, సంప్రవిశ్య=ప్రవే 

కించి, మృజయా=సంస్కారముతో హీనామ్= హీనురాలు, సాతజ్కామ్=భయముతో 

కూడిన, రో హీణీమివ=రో హిణి వలె ఉన్నది, నిరానన్హామ్=ఆనందము లేనిది, 

రాక్ష సీభిః==రాక్షస స్త్రీలచేత, పరీవృతామ్=చుట్టువారుకొనబడినది అయిన సీతను, 
వృక్టమూలే=చెట్టు మొదట,  దదర్శ=చూచెను.  సణాఅతడు, అభిగమ్య=సమీ 
పించి, అభివాద్య చ=నమస్కరించి, పణతః=వినయవంతుడై, (ప్రహ్య=వంగినవాడై, 
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నిభృతఃానిశ్చలముగా ఉండను, 

తా. సీతకు తెలిసిన ఆ హనుమంతుడు లంకా నగరములో (ప్రవేశించి, 
విభీషణుని అనుమతి కోరి, ఆతనిచే అనుమతింపబడినవాడై, న్యాయానుసారముగా 
ఉద్యానవనములో ప్రవేశించి ఒక చెట్టు (క్రింద ఉన్న సీతను చూచెను. ఆమె 
స్నానాదిసంస్కారములు లేక భయపడుచున్న రోహిణి వలె ఆనందశూన్యురాలై 
ఉండెను. ఆమె చుట్టూ రాక్షస స్త్రీలు ఉండిరి. అతడు అట్ట సీతను సమీపించి, 

సాము 

rr స్ట 

నమస్కరించి వినయవంతుడైై వంగి మౌనముగా నిలబడెను. 2-4 

మూ. దృష్ట్వా సమాగతం దేవీ హనూమన్తం మహాబలమ్్ 
క్ర or అ nf 5 తూపబ్బమాస్త తదా దృష్టా స్మృత్వా హృష్టాభవత్తదా. 

ప్ర. అ. దేవీ=సీతాదేవి, తదా=అప్పుడు, సమాగతమ్=వచ్చిన, మహాబలమ్= 
మహాబలవంతుడైన, హనూమన్త మ్=హనుమంలతుళ్లి, దృష్టా=చూచి, తూప్టీమా-మౌ 
నముగా, ఆస్తఉండిపోయెను. తదా=అప్పుడు, దృష్టా సూచి, స్మత్వా=స్మరించి, 

హృష్టా=సంతో షించినది, అభవత్ =ఆయెను. 

తౌ. అప్పుడు సీతాదేవి అక్కడకు వచ్చిన మహాబలవంతుడైన హను 

మంతుళ్లి చూచి కూడ మౌనముగా ఉండి పోయెను. మరల చూచి ఆతనిని 

గుర్తించి అప్పుడు సంతోషించెను. ర్ 

నమూ. సామ్యం తన్యా ముఖం దృష్ట్వా హనూమాన్ ప్రవగోత్తము:, 

రామస్య వచనం సర్వమాఖ్యాతుముపచక్రమే. 6 

ప్ర. అ. ప్లవగోత్తమఃణావానర శ్రేష్ణు డైన, హనూమాన్=హనుమంతుడు, 
సౌమ్యమ్ప్రసన్న మైన, తన్యాఃణాఆమెయొక్క, ముఖమ్=ముఖమును, దృష్టా స్ 
చూచి, రామస్య=రామునియొక్క,  సర్వమ్=సమస్తమైన, వచనమ్=వచనమును, 
ఆభ్యాతుమ్=చెప్పుటకు, ఉపచక్రమే=ప్రారంభించెను. 

తా. వానర (శ్రేషుదైన హనుమంతుడు ప్రసన్నముగా ఉన్న సీత 
ముఖమును చూచి రాముని సందేశమును పూర్తిగా చెప్పుటకు ప్రారంభించెను.6 

మూ. వైదేహి కుశలీ రామః సహసుగ్రీవలక్ష ్ మ౯ాః, 
విభషణసహాయశ్చ హరీణాం సహితో బలైః. _ 7 

ప్ర. అ. వెదేహి= సీతా ! సహసుగ్రీవలక్మ్మణః=సుగ్రీవలక్ష శ్రైణయిలతో కూడిన, 

విభీషణ సహాయశ్చ=విభీషణుడు సహాయుడుగా గల, హరీణామ్=వానరులయొ క్కు, 
బలైః= సైన్యములతో, సహితః=కూడిన, రామః=రాముడు, కుశలీ=క్షే మము గలవాడు. 

తా. సీతా |! స్ముగీవలక్ష్మణులతోను, విభీషణునితోను, వానరు 
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సైన్యములతోను కూడిన రాముడు క్షేమముగా ఉన్నాడు. 7 

మూ. కుశలం త్యాహ సిద్దార్థా హతశత్రురమిత్రజిత్ , 

విభిషణసహాయేన రామేణ హరిభిః సహ, 8 

నిహతో రావణో దేవి లక్ష్మణేన చ వీర్యవాన్. 

ప్ర అ. అమ్మిత్రజిత్ =శృతుసంహారకుడైన రాముడు, హతశతుః =చంపబడిన 

శత్రువులు గలవాడై, సిద్దార్ణణా సిద్దమైన పయోజనముకలవాడై, త్వానిన్ను, 

కుశలమ్=కుశలమును, ఆహ=పలుకుచున్నాడు, దేవి=దేవీ ! _ విభీషణసహో 

యేన=విభీషణుడు సహాయుడుగా గల, హరిభిః సహ=వానరులతో కూడిన, 

రామేణ=రామునిచేత, లక్ష్మణేనాలక్ష గ్రణునిచేత, వీర్యవాన్ =పరాక్రమవంతు డైన, 

రావణః=రావణుడు, నిహతః=చంపబడినాడు. 

తా. దేవీ ! శత్రుసంహారకుడైన రాముడు శత్రువును సంహరించి, 

కార్య సిద్దిని పొందినాడు. నీకు క్షేమమును తెలుపుచున్నాడు. వానరులతో కూడిన 

రామలక్ష్మణులు విభీషణుని సాహాయ్యముచేత పరాక్రమవంతుడైన _ రావణుని 
సంహరించినారు. 8 

రి _ Ya 

మూ. (అయమాఖ్యామి తే దేని భూయశ్చ త్వాం సభాజయే, 9 

తవ ప్రభావాద్దర్శజ్లే మహాన్ రామేణ సంయుగే, 
ea 

లబో౭_యం విజయః సీతే స్వన్దా భవ, గతజ్యరా. 10 
రా యా 

ప్ర. అ. దేవి=దేవీ ! లే=నీకు, (పియమ్=పియమునుు ఆఖ్యామి=చెప్పు 
చున్నాను, భూయః=మరల, త్యామ్=నిన్ను, సభాజయే=సంతోషపరచుచున్నాను. 

ధర్మజ్జే=ధర్మ ము నెరిగిన, సీతే=సీతా ! తవానీయొక్క, ప్రభావాత్ఇప్రభావ 

మువలన, సంయుగే=యుద్దమునందు, రామేణ=రామునిచేత, మహాన్ =గొప్పదైన, 

అయమ్=ఈ, విజయః=విజయము, లబ్దః=పొందబడినది. గతజ్వరా=పోయిన 

దుఃఖము గలదానవై, స్వస్థా= స్వస్టురాలవు, భవ=అగుము. 

తా ఓ ! దేవీ ! నీకు [ప్రియమైన విషయము చెప్పి నీ కింకను 

సంతోషము కలిగించుచున్నాను. ధర్మముల నెరిగిన ఓ ! సీతా ! నీ 

ప్రభావముచేత రాముడు యుద్దములో గొప్ప విజయము పొందినాడు. నీవు 

దుఃఖము విడచి స్వస్థురాలవు అగుము. _ 9, 10 

మూ. రానణశ్చ హతః శత్రుర్తజ్కా చవ వశీకృతా, 

మయా హ్యలబ్దనిద్రేణ ధృలేన తవ నిరయే. 1 
ప అ = 

ప్రతిజ్జెషా విని స్తీర్ణా బద్ద్వా సేతుం మహోదధా. 
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ప్ర. అ. శత్రుఃశత్రువైన, రావణశ్చ=రావణుడు, హతః=చంపబడినొడు. 
లజ్కా చైవాలంక కూడ, వశీకృతా=వశము చేసికొనబడినది. తవ=నీయొక్క, నిర్ణయే= 
జయించుకొనుటయందు, ధృతేన=నిశ్చయము గల, అలబ్దన్ని దేణ=పొందబడని నిద్ర 

గల, మయా=నాచేత, మహోదధౌ=మహాసము(దమునందు, సేతుమ్=ేతువును 
బద్ద్వా=కట్టి, ఏషా=ఈ, ప్రతిజ్ఞా= ప్రతిజ్ఞ, విని స్తీర్హా=దాటబడినది. 

తా, శత్రువైన రావణుడు చంపబడినాడు. లంక వశము చేసికొనబడినది. 

నిన్ను సంపాదించవలె నను _ దృఢనిశ్చయముతో నిద్ర కూడ పొందక నేను 
మహాసముద్రములో సేతువును నిర్మించి ఈ ప్రతిజ్ఞను దాటినాను. 

మూ. సంభ్రమశ్చ న కర్తవ్యో వర్తన్హ్యా రావణాలయే, 12 

విభీషణవిదేయం హి లజ్కెశ్వర్యమిదం కృతమ్. 

ప్ర. అ. రావణాలయే=రావణుని గృహములో, వర్తన్హ్యా=ఉంటూన్న 
నీచేత, సంభ్రమః చాభయము, న _ కర్తవ్యణచేయదగినది కాదు. ఇదమ్=ఈ, 
లజ్కెశ్వర్వమ్ =లంకానగ రైశ్వర్యము, విభీషణవిధేయమ్=విభీషణుని ఆధీనముగా, 
కృతం హి=చేయబడినది కదా ! 

తా. నీవు రావణుని గృహములో ఉన్నందుకు భయపడకుము. ఎందుచేత 
- ననగా ఈ లంకారాజ్యము విభీషణుని అధీనములో ఉంచబడినది... 12 

మూ. తదాశ్వసిహి విస్రబ్దం స్వగృహే పరివర్తసే, 13 
అయం చాభ్యతి సంహృష్టస్త పద్దర్శనసముత్సుకః. 

ప్ర అ తత్ =ఆకారణమువలన, వి సబ్దమ్=విశ్వాసపూర్వకముగా, ఆశ్వ 

సిహి=ఊరడిల్లుము. న్వగృ హే=స్వగృహమునందు, పరివర్తసే=ఉన్నావు. ఆయం 
చాఈ విభీషణుడు కూడ, సంహృష్టః=సంతో షించినవాడై, త్వద్దర్శనసముత్సు కః=నీ 
దర్శనమునందు వేడుక గలవాడై, అభ్యతి=వచ్చుచున్నాడు. 

తా. అందువల్ల నీవు విశ్వాసముతో ఊరడిల్లము. నీవు ఇప్పుడు 
సృగృహములో న ఉన్నావు. ఈ విభీషణుడు కూడ సంతోషముతో నీ దర్శనము 
ఏయవలె నని కోరుచు వచ్చుచున్నాడు. 13 

మూ. ఏవముక్తా తు సా దేవీ సీతా శశినిభాననా, 14 
ప్రహర్తేణావరుద్దా సా వ్యాహర్తుం న శశాక హ. ం య జ జాచి 

ప్ర అ. ఎవమ్=ఇట్టు, ఉకా=పలకబడిన, శశినిభాననా=౭చందునితో 
సమానమైన ముఖము గల, దేవీాదేవియైన, సా సీతా=ఆ సీత, ప్రహర్షేణాసం 
తోషముచేత, అవరుద్దా=లడ్డు కొనబడినదై, వ్యాహర్హుమ్=పలుకుటకు, న శశాక 
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హ =సమర్జ్థురాలు కాలేదు. 

తా. చంద్రుని వంటి ముఖము గల సీత ఆ మాటలు విని, 

ఆనందాతిశయముచేత ఏమీ చేయజాలని స్టీతిలో ఉండి మాటలాడజాలకపోయెను. 

మూ. తతో౭_బ్రవీద్రరివరః సీతామప్రతిజల్పతీమ్, 15 

కిం త్తం చినయసే దేవి కించ మాం నాభిభాషసే. 

ప్ర. అ. తతః=అటు సీమ్మట, హరివరఃహనుమంతుడు, అప్రతిజల్స తీమ్= 

పత్వుతర మీయని, సీతామ్=సీతను గూరి, అ(బవీత్=పలికెను. దేవి=దేవీ! 
(బల్ఫుర్త 0 అ 
త్వమానీవు, కిమ్=ఏమి, చిన్మయ పే=ఆలోచించుచున్నావు? మామ్=నన్ను గూర్చి, 

కిమ్=ఎందువలన, నాభిభాషసే=పలుకకున్నావు? 

తా. సమాధానము చెప్పని పీత్రతో అప్పుడు హనుమంతుడు ఇట్లు 

పలికెను - “ఓ ! దేవీ ! ఏమి ఆలోచించుచున్నావు? నాతో మాటలాడ 

వేమి?” 15 

మూ. ఏవముక్తా హనువుతా సీతా ధర్మపథే స్టితా, 16 
ls Cal 

అ(బవీత్సరమ(ఏతా బాప్పగద్గదయా గిరా. 

ప్ర అ. హనుమతా=హనుమంతునిచేత, ఏవమ్=ఇట్టు, ఉక్తాపపలకబ 

డిన, ధర్మపథే=ధర్మమార్గమునందు, స్థితా=ఉన్న, సీత్రా= సీత, పరమ్మపీతా=చాల 

సంతో షించినదై, బాష్పగద్గదయా=కన్నీ టిచేత గద్గదమైన, గిరా=వాక్కుతో, అట 

వీత్ =పలికెను.. 

తా. ధర్మమార్గమునందు స్టిరురాలైన సీత హనుమంతుని మాటలు విని 
చాల సంతోషించుచు బాప్పముచేత గద్గదమైన స్వరముతో ఇట్లు పలికెను. 

మూ. (పియమేతదుపశ్రుత్య భర్తుర్విజయసంశ్రయమ్, 17 

ప్రహర్షవశమాపన్నా నిర్వాక్యా స్మి క కాన రమ్. 

ప్ర. అ. భర్తుణాభర్తయొక్క, విజయసంశయమ=విజయమునకు సంబం 

ధించిన, ఏతత్ =ఈ, (పియమ్=(పియమును, ఉపశుత్య=విని, ప్రహర్షవశమ్= 

ఆనందవశమును, ఆపన్నా=పొందినదాననై, క్షణాన్తరమ్=క్షణకాలసమయమును, 

నిర్వాక్యా=మాటలు లేనిదానను, అస్మి =అయినాను. 

తా. నా భర్తకు లభించిన విజయమును గూర్చిన (ప్రాయమైన వార్త 

వినగానే సంతోషాచేశముతో ఒక. క్షణకాలముపాటు మాట రానిదానను అయితిని. 
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మూ. న హి పశ్యామి సదృశం చిన్తయన్తి ప్రవంగమ, 18 

మత్స్రియాబ్యానక స్యేహ దాతుం ప్రత్యభినవ్దనమ్. 

ప్ర-అ.ప్షవంగమ=హనుమంతుడా !, చినయన్తీ- ఆలో చించు మన్నదాననై, 

ఇహ=ఇక్కడ,మత్ప్స్రియాఖ్యానకస్య =నాకుప్టియముచె ప్పిన నీకు, దాతుమ్=ఇచ్చుటకు, 

సదృశమ్=తగిన, (ప్రత్యభినన్లనమ్=ప్రతి పియవచనమును, న పశ్యామి హి౭చూడను 

కదా? 

తా, హనుమంతుడా ! నాకు (పియవార్తను చెప్పిన నీకు ఇచ్చుటకు తగిన 

(పియమైనది ఎంత ఆలోచించినను నాకు _ కనబడుటలేదు. గేర్ 

మూ నచ పశ్యామి సదృశం ప్పథివ్యామపి కించన, 19 

సదృశం యత్సియాభ్యానే తవ దత్త్వా భవేత్సుఖమ్. 

ప్ర. అ. (పియాఖ్యానేపీయమును చెప్పుట విషయమునందు, సదృశమ్= 

తగిన, యత్=దేనిని, తవానీకు, దత్తా =ఇచ్చి, సుఖమ్=సుఖము, భవేత్ =అగునో, 

అట్టి, సదృశమ్=తగినదానిని, కించన=దేనినీ, పృథివ్యామ్=ఈ భూమియందు, 
న చ పశ్యామి=చూడను. 

తా. నీవు చెప్పిన (పియవార్తకు తగిన ఏ వస్తువును నీ కిచ్చినచో నా 

మనస్సుకు సంతృషప్పి కలుగునో అట్టి తగిన వస్తువేదీ నాకు ఈ భూమి మీద 

కనబడుటలేదు. 19 

హిరణ్యం వా సువర్ణం వా రత్నాని వివిధాని చ, 20 

రాజ్యం వా త్రిషు లోకేషు నైతదర్లతి భాషితమ్. 
మూ, 

ప్ర. అ. హిరణ్యం వా=వెండి గాని, సువర్ణం వా౭బంగారము గాని, 

లోకములయందు, రాజ్యం వా=రాజ్యము గాని, ఏతత్ =ఈ, భా షితమ్ =నీ 

వాక్యమును, నార్గతి=తగదు. 

తా. వెండి గాని బంగారము గాని, వివిధరత్నములు గాని, 

త్రిలోకస్మామాజ్యము గాని నీ మాటలకు సరికావు. 20 

మూ. ఏవముక్తస్తు వైదేహ్యా ప్రత్యువాచ స్లవంగమః, al 
ఆ ర్డీ RY ం గ కరం ప్రగృహీతాశ్ఞలిర్ణరాత్సీతాయాః ప్రముఖే స్థితః. 

ప్ర. అ. వైదేహ్యా=సీతచేత, ఏవమ్=ఇట్లు, ఉక్తః=పలకబడిన, పవంగమః= 

హనుమంతుడు, ప్రగృహీతాఖ్టులిః్యగ హింపబడిన దోసిలి కలవాడై, కీతాయాః= 

సీతయొక్క, (పముఖే=ఎదుట, స్టితాఉన్నవాడై, హర్తాత్ =సంతో షమువలన, 
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ప్రత్యువాచైతిరిగి పలికెను. 

తా. హనుమంతుడు సీత మాటలు విని అంజలి ఘటించి ఆమె 

ఎదుట నిలచి సంతోషముతో ఇట్లు పలికెను. 21 

మూ. భర్తుః ప్రియహితే యుక్తే భర్తుర్విజయకాంక్తి ణి, 22 
స్నిగ్గమేవంవిధం వాక్యం త్వమేవార్లస్యనిన్తితే, 

ప్ర. అ. భర్తుః=భర్తయొక్క, (పియ హితే= (పియమునందు హితమునందు, 
యుకే=ఆసక్తి గలదానా ! భర్తుః౭భర్తయొక్క, విజయకాజ్ క్షిణి= విజయమును 

కోరుచున్నదానా | అనిస్తితే= =నిందింపబడనిదానా ! సిగమ్= శ్నీహముతో కూడిన, 
ఏవంవిధమ్= =ఇట్టీ, వాక్యమ్= నాక్యమును, త్వమేవ =నీవే, అర్హ సి=తగిఉన్నావు. 

తా. భర్తయొక్క [పీయహితములను కోరుదానవు, భర్త విజయమును 
కాంక్రించుదానవు అయిన ఎట్ట దోషములు లేని ఓ ! దేవీ ! స్నేహపూర్ణమైన 
ఇట్టి. మాటలు పలుకుటకు స్వే తగినదొనవు. 22 

మూ. తవైతద్వచనం సౌమ్యే సారవత్ స్పిగ్రమేవ చ, 23. 
రత్నాఘాద్వివిధాచ్చాసి దేవరాజ్యాద్విశిష్యతే. 

ప్ర. అ. సౌమ్యే=సౌమ్యురాలా ! తవానీయొక్క, సారవత్ =సారము 

గలది, సిగమేవ చ=సే స్నేహముతో కూడినదీ అయిన, ఏతత్ వచనమ్=ఈ 
వచనము, _ వివిధాత్ =అనేకవిధములైన, రత్నాఘాత్ =రత్నసమూహముకం అను, 

దేవరాజ్యాత్ =దేవరాజ్యముకం టెను, విశిష్యతే=విశే షించి ఉన్నది. 

తా. ఓ ! సౌమ్యురాలా ! నీవు పలికిన సారగర్భితము, "స్నేహభరితమూ 

అయిన ఈ మాట _ వివిధరత్నసముదాయముకం టను, దేవరాజ్యముకం కును 
కూడ గ్ొపుది. 23 

మూ, అర్హతశ్ళ మయా ప్రాప్తా దేవరాజ్యాదయో గుణాః, 24 

_ హతశత్రుం విజయినం రామం పశ్యామి సుస్టితమ్. 

రః అ, హతశ్మతుమ=చంపబడిన శత్రువులు గల, విజయినమ్=విజయవం 

తుడైన, స సుస్టితమ్= =బాగుగా ఉన్న, రామమ్=రాముణ్ణి, పశ్యామి=చూచు చున్నాను, 

అర్ధతః= అర్హమువలన,  మయా=నాచేత, దేవరాజ్యాదయః=దేవరాజ్యము మొదలైన, 
గుణాః= =గుణములు, ప్రొప్తాణపొందబడినవి. 

తా, రాముడు శత్రువులను సంహరించి, 'విజయవంతుడై, స్పస్తు 

ఉండగా చూచుచున్నాను. అందుచేత నాకు దేవరాజ్యము మొదలైన గుణములు 
లభించిన వనే అర్హము. . 24 



6838 శ్రీమద్రామాయణము 

మూ. తస్య తద్వచనం శ్రుత్వా మైథిలీ జనకాత్మజా, 25 

తతః శుభతరం వాక్యమువాచ పవనాత్మజమ్. 

ప్ర, అ. జనకాత్మజా=జనకుని పుత్రి యైన, మైథిలీ=సీత, తస్య=వా 

నియొక్క, తత్ =ఆ, వచనమ్=వచనమును, శుత్వా౭విని, తతఃలఅటు పిమ్మట, 

పవనాత్మ జమ్= =హనుమంతుళ్లీ గూర్చి, శుభతరమ్=మిక్కిలి శుభకరమైన, వాక్యమ్= 

వాక్యమును, ఉవాచాపలికెను. 

తాం జనకపు(త్రియైన సీత ఆ హనుమంతుని మాటలు విని. ఆతనితో 

మిక్కిలి శుభమైన వాక్యము పలికను. _ 25 

మూ. _అతిలక్షణసంపన్నం మాధుర్యగుణభూ షితమ్, 26 

బుద్ధ్యా హ్యష్టాజ్ఞయా యుక్తం త్వమేవార్ల సీ భాషితుద్. 

ప్ర అ, అతిలక్షణసంపన్నమ్ =అధికముగా మంచి లక్షణములతో కూడి 

నది, మాధుర్యగుణభూ షితమ్=మాధుర్యగుణముచేత అలంకరిరచబడినదీ అయిన 

వచనమును, అష్ట్రాజ్ఞయా=ఎనిమిది అంగములు గల, బుద్ద్యా= =బుద్ధితో, యుక్తమ్= 

కూడునట్లుగా, భాషితుమ్= పలుకుటకు, త్వమేవైనీవే, అర్హ సీ తేసి ఉన్నావు. 

తా. అధికముగా మంచి లక్షణములతో కూడినది, మాధుర్యగుణము 

అలంకారము గలదీ అయిన వచనమును ఎనిమిది అంగములు గల బుద్రైతో 

యుక్త మగు నట్లుగా పలుకుటకు నీవే తగినవాడవు. "26 

వి. “శుశూషా శ్రవణం చైవ గ్రహణం ధారణం తథా, 
ఊహాపోహో౭2_ర్థవిజ్ఞానం తత్త్వజ్ఞానం చ దిగుణాఃి”. 

అని ఎనిమిది 'బుద్దిగుణములు చెప్పబడినవి. “ఇతరులు చెప్పుదానిని = 

వినవలెనను కోరిక, వినుట, గ్రహించుట, జ్ఞాపకము ఉంచుకొనుట, చెప్పనిదానిని 

ఊ హించుకొనుట, అనావశ్యకమైనదానిని త్యజించుట, అర్థమును తెలిసికొనులు, 

యధథార్థమును నిర్ణయించుట అనేవి. బుద్దిగుణములు, » 

“గహణం ధారణం చైవ స్మరణం ప్రతిపాదనమ్, 

ఊహాపోహో 2ర్రవిజ్ఞానం తత్త్వజ్ఞానం చ ధీగుణాః” 

అని పాఠాంతరము. స్మరణమ్=విన్నదానిని స్మరించుట, ప్రతిపాదనమ్= 
యుక్తియుక్తముగా ఒక విషయమును ప్రతిపాదించుట. . 

మూ. శ్లాఘనీయో౭_నిలస్య త్వం సుతః పరమధార్శ్మికః, 27 

బలం శౌర్యం శ్రుతం సత్త్వం విక్రమో దాక క్ల ముత్తమమ్. 

తేజః క్షమా ధృతిః స్థైర్యం వినీతత్వం న సంశయః. 28 
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ఏతే చాన్యే చ బహవో గుణాస్త (య్యేవ నోభనాః. 

ప్ర అ. అనిలస్య=వాయు దేవునియొక్క, శాఘనీయఃాశా ఘించదగిన, 

సుతః=కుమారుడవైన, త్వమ్=నీవు, పరమధార్శికః=మిక్కిలి ధార్మికుడవు. బలమ్= 

బలము, శౌర్యమ్=శూరత్వము, (శుతమ్=శాస్త్రజానము, సత్త (మీ=బుద్దిబలము 
గీ (| య మా క ది కి 

విక్రమః=పరాక్రమము, ఉత్తమమ్=ఉత్తమమైన, లేజఃలేజస్సు, క్షమా=ఓర్పు, ధృతిః 
ధైర్యము, "సెర్యమ్=స్టిరత్వము, వినీతత్వమ్=వినయము, ఏతే=ఇవి, అన్యే=ఇతరము 

లైన, బహవః=అనేకమైన, శోభనాః=మంచి, గుణాః=ాగుణములు, త్వయ్యేవ=నీయందే 

ఉన్నవి. సంశయఃసంశయము, న=లేదు. 

తా. నీవు ప్రశంసాపాతుడవైన వాయుదేవుని పుత్రుడవు. గొప్ప 

ధార్మికుడవు. బలము, శౌర్యము, శాస్త్రజ్ఞానము, బుద్దిబలము, పరాక్రమము, 

ఉత్తమమైన నేర్చు, తేజస్సు, ఓర్చు, ధైర్యము, స్టెర్యము, వినయము - ఈ 
గుణములు, ఇంకను ఎన్నో ఉత్తమగుణములు నీయందు ఉన్నవి. సందేహము 

లేదు. 27, 28 

మూ. అధథోవాచ పునః సీతామసం[భ్రాన్లో వినీతవత్, 29 
ప్రగృ హీతాక్టరిర్లరాత్ సీత్రాయాః ప్రముఖే సిత 

ప్ర. అ. అథ= పిమ్మట, ప్రగృ హీతాజ్ఞ్యలిః= గ హింపబడిన దోసిలి గలదాడై, 

సీత్రాయాజా సీతయొక్క, పురతః=ఎదుట, స్టితఃనిలిచినవాడై, ఆసంభ్రాన్తః=కం 

గారుపడనివాడై, వినీతవత్ =వినీతుడై, పునః=మరల, సీతామ్=సీతను గూర్చి, 
ఉవాచాపలి కను. 

తా. పిమ్మట హనుమంతుడు అంజలి ఘటించి పీత ఎదుట నిలచి, 
(6 

కంగారు పడక, వినయవంతుడై మరల సీతతో ఇట్లు పలికెను. 29 

మూ. ఇమాస్తు ఖలు రాక్షస్యో యది తృ్యమనుమన్య సె, 30 

హన్తుమిచ్చామి తాః సర్వా యాభిస్త్వ్యం తర్దితా పురా. 

ప్ర. అ. ఇమాః=వీళ్ళు;, పురా=పూర్వము, త్వమ్=నీవు, యాభిః=ఎవరిచేత, 
న్ అ “ న రీ wer = తర్జితా-భయ పెట్టబడితివో, ఆ, రాక్షస్యః ఖలు=రాక్టస స్త్రిలు కదా, త్వమ్=నీవు, 

అనుమన్య సే యది=అంగీకరించినట్లయితే, తాః సర్వాణావాళ్ల నందరినీ, 
హన్సుమ్=చంపుటకు, ఇచ్చామి=కోరుచున్నాను. 

తా. వీళ్ళందరూ పూర్వము నిన్ను భయపెట్టిన రాక్షస స్త్రీలే కదా? నీవు 
అనుమతించినట్టయితే వీళ్లనందరినీ _చంపవలె నని కోరుచున్నాను. 30 

23 
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మూ క్లిశ్యన్తీం పతిదేవాం త్వామశోకవనికాం గతామ్, 31 

ఫోరరూపసమాచారాః |కూరాః కూరతరేకణాః, గ _ దె 
ఇహ (శుతా మయా దేవి రాక్షస్యో వికృతాననాః, 32 

అసకృత్సరు షైర్యాక్వెర్వదనోక రావణాజ్ఞయా, 

ప్ర. అ. దేవి=ఓ ! దేవీ ! క్లిశ్యన్తీమ్=దుఃఖించుచున్నదానవు, పతిదేవామ్= 

భర్తయే దేవుడు గలదానవు, అశోకవనికామ్=అశోకవనమును, గతామ్=పొంది ఉన్న 

దానవూ అయిన, త్యామ్=నిన్ను, ఘోరరూపసమాచారాణఘోరమైన రూపమూ 

ప్రవర్తనలూ గల, క్రూరాజక్రూరురాండ్రు, 'మూరతరేక్షణాఃమిక్కిలి క్రూరమైన | 

నేత్రములు గలవారు, వికృతాననాః=వికృతము లైన ముఖములు గలవారూ అయిన, 

రాక్షస్యః=రాక్షస స్త్రీలు, రావణాజ్ఞయా=రావణుని ఆజ్జ్ఞచేత, అసకృత్ =మాటిమాటికి, 

పరు షై =పరుషములైన, వా క్యెఃావాక్యములచేత, వదన్స (పలుకుచు, ఇహ=ఇక్కడ,; 

మయా=నాచేత, శ్రుతాజావినబడినారు. . 

తా. దేవీ ! ఘోరమైన రూపము (ప్రవర్తనా గలవారు, క్రూరురాండ్రు, 

మిక్కిలి మ్రూరములైన నేత్రములు గలవారు, వికృతములైన ముఖములు గలవారు 

అయిన రాక్షస స్త్రీలు, దుఃఖించుచు ఈ అశోకవనములో ఉన్న, పతియే దేవతగా 

గల నిన్ను రావణుని ఆజ్ఞచేత మాటిమాటికి పరుషవాక్యములతో పీడించుచుండగా 

నేను ఇక్కడ విని ఉన్నాను. 31, 32 

మూ. వికృతా వకృతాకారాః (కూరాః క్రూరకచేక్షణాః, 33 

ఇచ్చామి వివిధైర్లాతైర్లన్తు మేతాః సుదారుణాః. 

రాక్షసో దారుణకథా వరమేతత్స)యచ్చ మే. 34 

(ప్ర. అ. ఏికృతాః= వికారము గలవారు, వికృతాకారాః=వికృతము లైన 

ఆకారములు గలవారు, క్రూరాణాక్రూరురాండు, (క్రూరకచేక్షణాణాక్రూరము లైన 

జుట్టు చూపులు గలవారు, సుదారుణాఃచాల _ దారుణస్వభావము గల 

వారు, దారుణకథాఃదారుణములైన కథలు కలవారు అయిన, ఏతాః=ఈ, 

రాక్షస్యఃరాక్షస స్త్రీలను, వివిధైః=అనేకవిధములైన, ఘాలైః=దెబ్బలచేత, హన్తుమ్= 

చంపుటకు, ఇచ్చామి=కోరుచున్నాను. మే=నాకు, ఏతల్ =ఈ, వరమ్=వరమును, 
(పయచ్చైాఇమ్ము. 

తా. వికారముగా ఉన్నవారు, వికృతములైన ఆకారములు గలవారు, 
(కూరురాండ్రు, మిక్కీలి కూరములైన జుట్టు, చూపులు గలవారు, చాల 

దారుణస్వభావము గలవారు, దారుణములైన మాటలు మాటలాడువారు అయిన 

ఈ రాక్షసస్త్రీలను అనేకవిధములైన దెబ్బలచేత చంపెదను; నాకు అనుమతి 
ఇమ్ము. . 33, 34 
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మూ. ముష్టైభిః పాణిఘాతైశ్చ విశాలైశ్చెన బాహుభిః, 

జజ్ఞాజాను ప్రహారైశ్చ దనాానాం చైవ పీడవైః, 35 

భక్షణైః క్షర్ణనానానాం కేశానాం లుఇ్యవైస్తథా; 

భృశం శుష్కమువై శెన దారణెర్షజ్ఞ నైర్లలైఃి, 36 

విభిన్నశజ్కు గ్రీవాంశవార్శ్యకై కశ్చ క కలేవరైః, 

నిపాత్య హన్తుమిచ్చామి తవ విప్రియకారిణీః. 37 

ప్ర. అ. తవ=నీకు, వి పియకారిణీః= =అపకారము చేసిన ఈ రాక క్షస స్త్రీలను, 

_ ముష్టిభిజాపిడికిళ్లచేతను, పాణిఘాలైశ్చ= =చేతి దెబ్బలచేతను, విశాలైజా విశాలములైన, 

బాహుభిః= =బాహువులచేతను, జబ్దాజాను ప్రహా రైశ్చ= పక్కలయొక్క, కాళ్లయొక క్క, 

దెబ్బలచేతను, దన్నానామ్= “దంతములయొక్క, ఏడనైః పీడించుటచేత, "కర్లనాసా 

నామ్=చెవులయొక్క ముక్కులయొక్క, భక్షణైః= =భక్షణములచేత, తథా=మరియు, 

శకేశానామ్= =కేశములయొక్క, లుఇ్ల- నైః= పీకుటచేత, 'భృశమ్= మిక్కిలి, శుష్కముభైః 

చెనవ=ఎండిన ముఖములచేతను (అగ్న్యాదుల ద్యారా ముఖములు ఎండిపోవునట్లు 

చేయుటచేతను), దారణైః= 'వీల్చుటచేతను, రజ్ఞనైః౭మీదకు లం ఘించుటలచేతను, 

హలైః= చంపుటలచేతను, ' విధిన్నశబ్యు గ్రీవాంసపార్శ్య;వైః = బద్దలుకొట్టబడిన దొడలు, 

మెడలు, భుజములు, పార్య్యములు గల, కలేవరైః=దేహములతో, నిపాత్య= క్రింద 

పడవేసి, హన్తుమ్= చంపుటకు, ఇచ్బామి= కోరుచున్నాను. 

తా. నీకు అపకారము చేసిన ఈ రాక్షస స్త్రీలను, పీడికిళ్లతోను, 

అరచేతులతోను, విశాలములైన బాహువులతోను, పేకలతోను మోకాళ్లతోను 

కొట్టి, దంతములతో కరిచి, ముక్కులు, చెవులు "కొరికి, జుట్టు సీకి, ముఖాలు 

ఎండిపోవునట్లుచేసి, చీల్చి, ఎగిరి ఎగిరి మీదపడి కొట్టి, ఎముకలు, మెడలు, 

భుజములు, బార్భ్వములు విరిగిపోయిన దేహాలు క్రింద. పడచేసీ చంపవలె నని 

మూ. ఏవం ప్రహారైర్చృహుభిః సంప్రహార్య ంశస్విని, 

ఘాతయే తీవరూపాభిర్యాభిస్త్రం తర్షితా పురా. 38 

ప్ర. అ. యశ స్విని=కీర్తి గలదానా ! పురా=పూర్వము, త్వమ్: సీన్స, 

తీవరూపాభిః= “భయంకరములరైన రూపములు గల, యాఫిః= = స్త్రీలచేత, 

తర్షితా=భయ పెట్టబడితివో వాళ్లను, ఏవమ్=ఈ విధముగా, బహుభిః “అనేకమురైన, 

ప్రహారైః= దెబ్బలచేత, సంప్రహార్య=కొట్టి, ఘాతయే=చం పెదను. 

తా. కీర్తి గలదానా ! పూర్వము నిన్ను భయపెట్టిన, భయంకరరూపములు 

గం ఈ స్త్రీలను ఈ విధముగ _అనేకమురైన దెబ్బలు కొట్టి వంపెదను.౫8 

ః 
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మూ, ఇత్యుక్తా నా హనుమతా కృపణా దీనవత్సలా, 

హనూమన్తమువాచేదం చిన్తయిత్వా విమృశ్య చ. 39 
ప్ర. అ. ఇతి=ఇట్లు, హనుమతా=హనుమంతునిచేత, ఉక్తాా=పలకబడిన, దీనవత్సలా=దీనులయందు జాలి గల, కృపణా=దయావంతురాలైన, సా=సీత, 

చిన్తయిత్వా=ఆలో చించి, విమృశ్య చావిమర్శించి, హనుమన్తమ్=హనుమంతుణ్ణి 
గూర్చి, ఇదమ్=ఈ వాక్యమును, ఉవాచాపలికెను. 

తా. దినులయందు జాలి గల, దయామయురాలళైన ఆ సీత హనుమంతుని 
మాటలు విని, ఆలోచించి, విమర్శించి ఇట్లు పలికెను. 39 
మూ. రాజసంశ్రయవశ్యానాం కుర్వతీనాం పరాజ్ఞయా, 

విధేయానాం చ దాసీనాం కః కు ప్యేద్యానరోత్తమ. 40 
ప్ర. అ. వానరోత్తమ=వానర శేష్ణుడా ! రాజసంశ్రయవశ్యానామ్=రాజును 

ఆశ్రయించుటచే రాజుకు _ 'వశ్యలైన వారు, సరాజ్ఞయా=ఇతరుల ఆజ్ఞచేత, 
కుర్వతీనామ్=పనిచేయుచున్నవారు, విధేయానామ్=ఇతరులకు విధేయులు అయిన, 
దా పీనామ్=దా సీలకు, క్క=ఎవడు, కు ప్యేత్ =కో పించును. 

తా. వానరోత్తమా ! ఈ రాక్షస స్త్రీలు రాజసేవ చేయువా రగుటచేత 
అస్వతంతలు. పరుల ఆజ్ఞ ప్రకారము పని చేయువారు, వాళ్లకు లొంగి 
ఉందువాళ్లు, అట్టి దాసీల విషయమున ఎవడైనా కోపించునా? 40 

మూ. _భాగ్యవైషమ్యుదోషేణ పురస్తాద్దుష్కృతేన చ, 
మయైతత్సాాప్యలే సర్వం స్వకృతం హ్యుపభుజ్యలే. 41 

ధ్ర. అ. భాగ్యవైషమ్యదేషేణ=భాగ్యముయొక్క, వైషమ్య మనే దోష 
ముచేతను, పురస్తాత్=పూర్వము చేయబడిన, దుష్క్రతేన చాపాపముచేతను, 
మయా=నాచేత, _ఏతత్=ఇది, సర్వమ్=అంతా, _ ప్రాహ్యలే=పొందబడుచున్నది. 
స్వకృతమ్=తనచేత చేయబడినదే, ఉపభుజ్యతే హి=అనుభవించబడును కదా. 

తా. నా భాగ్యము ప్రతికూలముగా ఉండుటచేతను, నేను పూర్వము 
చేసిన పాపముచేతన్ను నేను ఇదంతా అనుభవించవలసి వచ్చినది. (ప్రతివారూ 
తాము చేసిన కర్మఫలమునే అనుభవింతురు కదా? త] 
మూ. మైనం వద మహాబాహో దైవీ హ్యేషా పరా గతిః, : 

ప్రాస్తవ్యం తు దశాయోగాన్మయైతదితి నిశ్చితమ్. 42 
దాపీనాం రావణస్వాహం మర్షయామీహ దుర్చలా. 
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ప్ర. అ. మహాబాహో=గొప్ప బాహువులు గలవాడా ! ఏవచ ఇట్లు, మా 

వద=పలకకుము. ఏషా=ఇది, దైవీ=దైవమునకు సంబంధించిన, పరా=గొప్పుదైన 

గతిః హి=గతి కదా?. మయా= నాచేత, దశాయోగాత్ = దశాయోగమువంన, 

ఇదమ్=ఇది, (పాప్తవ్యమ్= =సొందదగినది, ఇతి=అని, నిశ్చితమ్= నిశ్చయింపబడినది. 

దుర్చలౌ= దుర్శలురాల్వన అహమ్=నేను,  ఇహ= ఇక్కడ, రావణస్య=రావణుని 

యొక్క, దాసీనామ్=దా సీలకు, మర్హయామి= =స హించుచున్నాను. 

తా ఓ ! మహాబహూ ! ఇట్లు పలుకకుము. ఇది గొప్ప 

దైవనిర్ణయము. దశాసంబంధమును పట్ట నాకు ఇట్ట దుఃఖమును పొందవఠె 

నని నిశ్చయంపణడినది. దైవవశముచేత ( ఆ నాడు దుర్పలురాలనైన నేను ఇక్కడ 

రావణుని దాసీలు "పెట్టిన బాధలు నమించుచున్నాను. 42 

మూ. ఆజ్ఞవన్హా రాక క్షసేనేహ రాక క్షస్యస్తరయసన్తి మామ్, 43 

te డ్ హతే తస్మిన్న కుర్వన్తి తర్షనం మారుతాత్మజ. 

ప్ర. అ. మారుతాత్మజాహనుమంతుడా ! ఇహ= ఇక్కడ, రాక న సేనారా 

క్షసునిచెత, ఆజ్జవ్హాఃా =ఆజ్ఞాపించబడనవారై, రాక్తస్యఃారాక్ష కస స్త్రీలు, మామ్= =నన్ను, 

శర్దయన్తి = భయే పెట్టినారు. తస్మిన్= అతడు, హతే=చంపబడినవాడగుచుండగా, 

రర్దనమ్= భయ పెట్టుటను, న కుర్వన్తి= చేయరు. 

తా. హనుమంతుడా ! ఈ రాక్షస స్త్రీలు రావణునిచేత ఆజ్ఞా పింపబడిన 

వారై నన్ను భయపెట్టిధి. కాని ఇతడు చంపబడిన పిమ్మట ఇటు పైన వీళ్లు 

అట్లు చేయరు. 43 

మూ. అయం వ్యాష్టుసమీ పె తు పురాణో ధర్మసం హితః; 44 

బుంక్తేణ గీతః శ్లోకో౭_ స్త్రి తం నిబోధ ప్రవంగమ. 

ప్ర. అ. ప్ల్రవంగమాహనువుంతుడా వ్యాఘసమీ పే= రాముని 

పమునందు, బుశక్లేణ=భల్లూకముచేత, గీతా చెప్పబడిన, పురాణ ప్రాచీనమైన, 

ధర్మసం హితః "ధర్మ సంమరమైన శ్లోకణాశ్టో కము, అస్పీ= =దన్నది. త్రమ్=దానిని, 

నిబోధ=తెలి సి 

తా. హనువుంతుడా ! వ్యాష్ట ముతో భల్లూకము చెప్పిన ఒక 

ప్రాచీనము, ధర్మసంమతము అయిన నక మున్నది. దానిని వినుము. 44 

మూ. న పరః పాపమాదత్తే పరేషాం పాపకర్మణామ్, 45 
అల్ల నన | పుట్ట a ళ్ ఇల్లే తి 

సమయా రక్షతవ్యస్తు సన్తశ్సారితభూషణా:. 

ప్ర అ. పరేషామ్=పరులవిషయమునందు, పాపకర్మణామ్=పాపకర్మ 
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చేయువారికి, పరణాఉత్తముడు, పాపమ్=పాపకర్మను, నాదత్తే=ఆచరించడు, 

సమయః=నియమము, _ రక్షితవ్యః తుూరక్షించదగినది.  సన్తణాసత్సురుషులు, 

చారిత్రభూషణాః=౭మంచి చరిత్రమే భూషణముగా గలవారు. 

తా. పరుల విషయములో పాపకర్మ ఆచరించువానికి కూడ ఉత్తముడు 

పాపమును ((ప్రత్యపకారమును) చెయ్యడు. అపకారముచేసిన వానికి కూడ 

ప్రత్యపకారము చేయగూడదు అను నియమమును రక్షించవలెను. సత్సురుషులకు 

మంచి చరిత్రయే అలంకారము. 45 

వి. ఒక వేటగానిని పెద్దపులి తరుముకొని రాగా ఆతడు ఒక చెట్టు 

ఎక్కెను. దానిపై ఉన్న ఎలుగుబంటితో - “ఈ మానవుడు మన కందరికీ | 
శత్రువు; వీనిని [క్రిందికి (త్రోసివేయుము” అని పెద్దపులి చెప్పినను ఎలుగుబంటు 
అందుకు అంగీకరించలేదు. వానికి అభయమిచ్చి తాను నిద్రపోయెను. అప్పుడు 

పెద్దపులి “దానిని (క్రిందికి పడద్రోయుము” అని ఆ వేటగానితో అనగా ఆతే _ 

డట్లు పడదోసెను. కాని ఆ ఎలుగుబంటు అభ్యాసవశముచేత నేల పైపడే లోగా 

కొమ్మ గట్టిగా పట్టుకొనెను. అట్లు తనకు అపకారము చేసినను ఆ వేటుగానికీ 

ప్రత్యుపకారము చేయుటకు అంగీకరించక పై శ్లోకమును చదిచెను, అను 

పురాణగాథ ఇక్కడ స్మర్పవ్యము. 

ఈ శ్లోకమునకు పైన చూపిన వ్యాఖ్యానము ప్రాచీనవ్యాఖ్యాతల 

వ్యాఖ్యానమును అనుసరించినది. కాని ఇది అంతగా అక్షరానుగు ణముగౌ 

లేదు. ఈ విధముగా చేసిన బాగుండు నని తోచును. “పాపకర్మ కకామ్= ' 

పాపకర్మ లుగల, పరేషామ్=ఇతరులయొక్క, పాపమ్=పొపమును, పరః=మదరియొ 

కడు, నాదల్తేాగహించడు” అనగా - “ఎవడైన అపకారము చేయుట వంటి 

పాపకర్మ చేసినచో దాని ఫలము ఆతడే అనుభవించునుగాని ఇతరు. డెవ డూ 

అనుభవించడు. అందుచేత అట్టివానికి ప్రత్యపకారము చేయవలసిన పని లదు 

అని భావము. 

మూ. పాపానాం వా శుభానాం వా వధార్షాణామథా పి వొ, 46 

కార్యం కారుణ్యమార్యేణ న కశ్చిన్నాపరాధ్యతి. 

ప్ర. అ. పాపానాం వా=పాపాత్ములవిషయములో నైనా, శుఖానాం 

వాపుణ్యాత్ముల విషయములోనైనా, అథాపి వా=లేక, వధార్హాణామ్ు =వధకు 
' తగినవారి విషయములో నైనా, ఆర్యేణణమంచి పురుషునిచేత, కారుణ్యమ్ =దయ,; 

 కార్యమ్=చేయదగినది, కశ్చిత్ =ఏ ఒక్కడూ, నాపరాధ్యతి ఇతి న=అపరఠాధము 

. చేయడనునది లేదు కదా? . 

తా. సత్పురుషుడు పాపాత్ముల విషయములో నైనా, పుణ్యాత్ములవి 
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షయములో నైనా, చంపదగినవారి విషయములోనైనా దయ చూపవలెను. 
లోకములో ఏదో ఒక అపరాధము చేయనివాడు ఎవడూ ఉండడు కదా! 46 

మూ. లోకహింసావిహారాణాం క్రూరాణాం పాపకర్మ ణామ్, 47 

కుర్వతామపి పాపాని నైవ కార్యమశోభనమ్. 

ప్ర అ. లోకహింసావిహారాణామ్=లోకహింసయే విహారముగా గల 

_ వారె, మ్రూరాణ్గామ్=క్రూరులు, పాపకర్మణామ్=పాపకర్మలు గలవారై, పొపొని= 

పాపములను, కుర్వతామ పి= చేయుచున్నవారికి కూడ, _అశోభనమ్=చెడ్డదైన, 

కార్యమ్=కార్యము, న కార్యమ్=చేయదగినది కాదు. 

తా. లోకాలను హింసించుటయే విహారముగా గలిగి, క్రూరులై, పాపకర్మలు 

గలవారై, పాపములను చేయుచున్నవారికి కూడ చెదును చేయగూడదు. 47 

మూ. ఏవముక్తస్తు హనుమాన్ సీతయా వాక్యకోవిదః, షరి 
ప్రత్యువాచ తతః సీతాం రామపల్నమనిన్రితామ్. 

ప్ర. అ. సీతయా= సీతచేత, ఏవమ్=ఇట్టు, ఉక్తః=పలకబడిన, వాక్యకో 
విధః=మాటలలో నేర్పరియైన, హనుమాన్ =హనుమంతుడు, తతః=అటు పిమ్మట, 
రామపత్నీమ్=రాముని భార్య, అనిన్లితామ్=నిందింపబడనిదీ అయిన, సీతామ్=సీతను 
గూర్చి, ప్రత్యువాచాతిరిగి పలికెను. 

తా. మాటలలో నేర్పరియైన హనుమంతుడు సీత మాటలు విని, 
పీమ్మట రాముని భార్య, దోషరహితురాలూ అయిన ఆ సీతతో ఇట్లు పలికెను. 

మూ. యుక్తా రామస్య భవతీ ధర్మపత్ని గుణాన్వితా, 49 

ప్రతిసందిశ మాం దేవి గమిష్యే యత్ర రాఘవః. 

ప్ర అ. దేవి=దేవీ ! గుణాన్వితా=సద్గుణములతో కూడిన, భవతీ=నీవు, 

రామస్య=రామునకు, యుక్తా=తగిన, ధర్మపల్నీ=ధర్మపల్నివి. మామ్=నన్ను గూర్చి, 

ప్రతిసందిశ=ప్రతిసం దేశము ఇమ్ము. రాఘవకారాముడు, య(త్ర=ఎక్కడ నున్నాడో 

' అక్కడికి, గమిష్యు= చెళ్లగలను. 

తా ఓ ! దేవీ ! సద్దుణవంతురాలవైన నీవు రామునకు తగిన 
' ధర్మపల్నివి. నేను తీసికొని వచ్చిన _ సందేశమునకు బదులుగా సందేశము . 
ఇమ్ము. రాముడున్నచోటికి చెళ్లెదను. 49 ' 

మూ, ఏవముక్తా హనుమతా వైదేహీ జనకాత్మజా, 50 
సాబవీద్ద్రష్టుమిచ్చామి భర్తారం వానరోత్తమ. 

SEE 
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ప్ర_ అ. హనుమతా=హనుమంతునిచెత, ఏవమ్=ఇట్లు, ఉక్తా=పలకబడిన, 

జనకాత్మజా=జనకుని కుమార్తెయైన, సా=ఆ, వైదేహీ=సీత, అబ్రవీత్ =పలి కెను, 

వానరోత్తమ=ఓ ! వానరోత్తమా ! భర్హారమ్=నా భర్తను, (దష్టుమ్=-చూచుటకు, 
ఇచ్చామి=కోరుచున్నాను. 

తా. హనుమంతుని మాటలు విని జనకుని కుమార్తెయైన సీత ఇట్లు 
పలకెను.-- “హనుమంతుడా ! నేను నా భర్తను చూడవలె నని కోరుచున్నాను” 

మూ. తస్యాస్తద్వచనం శ్రుత్వా హనుమాన్ మారుతాత్మజః, 51 

హర్షయన్నె థిలీం వాక్యమువాచేదం మహామతిః. 

ప్ర. అ. మారుతాత్మజకావాయుపుత్రుడు, మహామతిః=గొప్పు బుద్ధి 

గలవాడూ అయిన, హనుమాన్=హనునుంతుడు, తస్యాః=ఆమెయొక్క, తత్ =ఆ, 
వచనమ్=వచనమును, (శుత్వా౭విని, మైథిలీమ్= సీతను, హర్షయన్=సంతో షింపచే 

యుచు, ఇదం వాక్యమ్=ఈ వాక్యమును, ఉవాచాపలికెను. 

తా. వాయుపుత్రుడు, గొప్ప బుద్ధి కలవాడు అయిన హనుమంతుడు 

సీత పలికిన మాట విని, ఆమెకు సంతోషము కలిగించుచు, ఇట్లు పలికెను.51 

ష సద స 52 మూ. పూర్ణచన్లాముఖం రామం దక్ష ఇస్యద్య సలక్ష్మణమ్, . 

స్టిరమిత్రం హతామిత్రం శచీవ త్రిదశేశ్వరమ్. 
యా 

ప్ర. అ. పూర్ణచన్హ్రుముఖమ్=పూర్ణచంద్రుని వంటి ముఖము గలవాడు, 
సలక్ష్మణమ్=లక్ష్మణునితో కూడినవాడు, _ స్టిరమిత్రమాస్థిరులైన మి(త్రులు 
గలవాడు, హతామిత్రమ్=చంపబడిన ఆమిత్రులు గలవాడు అయిన, రామమ్= 
రాముళ్లి, శచీ=శచీదేవి, త్రిద శేశ్వరమ్ ఇవ=దే వేంద్రుణ్ణి వలె, అద్య=ఇప్పుడు, 

ద్రక్ష్యసిచూడగలవు. 

తా. ఫ్రరులైన మిత్రులు గలవాడు, శత్రువులను సంహరించినవాడు, 

పూర్ణచంద్రుని వంటి ముఖము కలవాడు అయిన లక్ష్మణసహితుడైన రాముళ్ల్లో 
శచీదేవి దెవేంద్రుళ్లి చూచినట్లు ఇప్పుడే చూడగలవు. _ 52 

మూ. తామేవముక్సాా రాజన్తీం సీతాం సాక్షాదివ శ్రియమ్, 53 
ఆజగామ మహాతేజా హనూమాన్యత్ర రాఘవః. 

ప్ర. అ. మహాతేజాః=గొప్ప తేజస్సు గల, హనూమాన్ =హనుమంతుడు, 

సాక్టాత్=సాక్షాత్తు, శియమివాలక్ష్మి వలె, రాజన్తీమ్=ప్రకాశించుచున్న, తామ్=ాఆ 

సీతను గూర్చి, ఏవమ్=ఇట్లు, ఉక్సాషైపలికి, రాఘవజారాముడు, య్మత్ర=ఎక్కుడ 
ఉన్నాడో అక్కడికి, ఆజగామైవచ్చెను. " 
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తా. మహాలేజణాలియైన హనుమంతుడు సాక్షాత్తు లక్ష్మి వలె 
ల 

ప్రకాశించుచున్న ఆ సీతతో ఇట్లు పలికి రాముడున్న చోటికి వచ్చెను. 53 

మూ. సపది హరివరస్తతో హనూమాన్ 
ప్రతివచనం జనకేశ్వరాత్మజాయాః, 

కథితమకథయద్యథా క్రమేణ 

త్రిదశవరప్రతిమాయ రాఘవాయ. ర్ 

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే ఆదికావ్యే 
యుద్దకాల్డే త్రయోదశాధికశతతమః సర్గః, 

ప్ర. అ. తతణాఅటు పిమ్మట, హరివరణావానర శేషు డైన, హనూమాన్ = 

హనుమంతుడు, సపది=వెంటనే, కథితమ్=చెప్పబడిన, జన కేశ్వరాత్మజాయాః= 

సీతయొక్క, _(ప్రతివచనమ్=ప్రత్యుత్తరమును, త్రిదశవరప్రతిమాయ=ఇంద్రునితో 

సమానుడైన, రాఘవాయ=రామునకు, యథాక్రమేణ=క్రమానుసారముగా, అకథ 

యత్ =చె ప్పెను. 

"తా. పీమ్మట వానర్మశ్రేష్టుడైన హనుమంతుడు సీత చెప్పిన ప్రత్యుత్తరమును 

దేవేంద్రునితో సమానుడైన _ రామునకు క్రమానుసారముగా చెప్పెను. 

“బాలానందిని*” అను శ్రీమద్రామాయణాంధ్రవ్వాఖ్యానమునందు 
యుద్దకాండలో నూటవదమూడవ సర్గ సమాప్తము. 



అథ చతుర్తశాధికశతతమః సర్గః 

[రాముని ఆజ్ఞ చేత విభీషణుడు నీతను రాముని వద్దకు రప్పుంచుట; 

నీత రాముల్ణి చూచుట. 

మూ. తమువాచ మహా ప్రాజ్ఞః సో౭_భివాద్య ప్రవంగమః, 

రామం కమలపత్రాక్షం వరం సర్వధనుష్మతామ్. 1 

ప్ర. అ.  మహాహాజ్ఞఃాగొప్ప బుద్దిమంతుడైన, సః ప్లవంగమఃకాఆ 

హనుమంతుడు, కమల పత్రాక్షమీ=తామరపూ రేకుల వంటి నేత్రములు గలవాడు, 

సర్వధనుష్కతామ్=సగకలధనుక్రరులలో, వరమ్=శ్రేస్టడు అయిన, తం రామమ్=ఆ 
రాముక్ణో, అభివాద్య=నమస్కరించి, ఉవాచాపలికెను. 

తా. మహాబుద్దిశాలియైన ఆ హనుమంతుడు కమలషృత్రములవంటి 

నేత్రములు గలవాడు, సకల ధనుర్జారులలో (శేష్టడూ అయిన రామునకు 

నమస్కరించి ఇట్లు చెప్పెను. మే 

మూ. యన్నిమిత్తోఒయమారమృః కర్మణాం యః ఫలోదయః, 

తాం దేవీం శోకసంతప్తాం ద్రష్తుమర్హసి మైథిలీమ్. 2 

ప్ర. అ. కర్మణామాకర్మలయొక్క, అయమ్=ఈ, ఆరమృః=ఆరంభము, 
యన్నిమిత్తః=ఎవతె నిమిత్తముగా కలదో, యః=ఏది, ఫలోదయః=ఫలోదయ మో, 
తామ్=లఅట్టి, శోకసంతప్తామ్=శోకముచేత పీడితురారైన, దేవీమ్=దేవియైన, మైథి 
లీమ్=సీతను, ద్రష్తమ్=-చూచుటకు, అర్హసి=తగి యున్నావు. 

టు లలి 

తా. ఏ సీతకొరకే ఈ పనులన్నీ ప్రారంభించి చేసినామో, ఏ మీ్త 

ఈ పనులకు ఫలమో, అట్టి దుఃఖసంతప్పురాలైన సీతాదేవిని నీవు చూడవలెను. 

మూ. సాహి శోకసమావిష్టా బాష్పపర్యాకులేక్షణా 

మైధిలీ విజయం శ్రుత్వా ద్రష్టుం త్యామభికాజ్ క్షతి. 3 

ప్ర. అ. శోకసమావిష్టా=దుఃఖముతో కూడిన, .సా మైథిలాఆ సీత, విజ 

_ యమ్=విజయమును, (శుత్వా=విని, బాష్పపర్యాకులేక్ష ణా=కన్నీటిచేత ద్యాకులములైన 

. నేత్రములు కలదై, త్వామ్=నిన్ను, ద్రష్ణుమ్=చూచుటకు, అభికాజ్క్షతి=కోరుచున్న ది. ' 
చా, శోకాక్రాంతురాలైన ఆ సీత నీ విజయవార్త వినగానే 
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ఆనందబాష్పములతో నిండిన నేత్రములు గలదై నిన్ను చూడవలె నని 

కోరుచున్నది. 3 

మూ. పూర్వకాత్త్రుత్యయాచ్వాహముక్తో విశ్వస్తయా తయా, 

భర్తారం ద్రస్టుమిచ్చామి కృతార్థం సహలక్ష గణము. 4. 

ప్ర అ. పూర్వకాత్ =పూర్వమునంధున్న, | ప్రత్యయాత్ =నమ్మ కమువలన, 

విశ్వస్తయా=విశ్వ సించిన, తయా=ఆమెచేత, అహమ్=నేను, ఉక్తః=చెప్పబడితిని. 

కృలార్హమ్=కృతార్జుడైన, సహలక్ష్మణమ్=లక్ష్మణసమేతుడైన, భర్హారమ్=భర్తను, 
ద్రస్టుమ్=చూచుటకు, ఇచ్చామి=కోరు చున్నాను. 

తా, వెనుకటి నమ్మ కముచేత నా మాటయందు విశ్వాసము గల 

ఆమె “కార్యమును సాధించిన లక్ష్మణ సహితుడైన భర్తను చూడవలె నని 

కోరుచున్నాను” అని నాతో పలికినది. 4 

నూ. ఏవముకో హనుమతా రామో ధర్మభృతాం వరః, 

ఆగచ్చత్సహసా ధ్యానమిషద్పాష్పపరిస్తుతః. ర్ 

ప్ర. అ. హనువముతా=హనుమంతునిచేత, ఏవమ్=ఇట్టు, ఉక్తః౭పలకబడిన, 

ధర్మభృతామ్=ధర్మమును పోషించువారిలో, వరః=శేష్ణు డైన, రామః=రాముడు, 

ఈషత్ =కొంచెము, బాపష్పపరివ్లుతః=కన్నీళ్ళతో వ్యాకులుడై, సహసా=వెంటనే, 

ధ్యానమ్=ఆలోచనను, ఆగచ్చత్ =పొందెను. 

తా. హనుమంతుని మాటలు విని ధర్మాత్ములలో (శేష్టుడైన రాముడు 
కోంచెను కన్నీళ్ళతో వ్యాకులుడై వెంటనే కొంత సెపు ఆలోచించెను. ర్ 

మూ. దీరముషం వినిఃశ్వస్య జగతీమవలో కయన్, 
యు వా. 

ఉవాచ మేఘసంకాశం విభీషణముప స్టీతమ్. 6 

ప్ర అ. దీర్ణమ్=దీర్ణముగ్గాను, ఉష్ప్ణమ్=వేడిగాను, వినిఃశ్వస్యాని _ 
- ట్టూర్చి, జగతీమ్=భూమిని, అవలోకయన్ =చూచుచు, ఉపస్థితమ్=సమీపమునం 

దున్న, మేఘసంకాశమ్=మేఘముతో సమానుడైన, విభీషణమ్ =విభీషణుళ్లో గూర్చి, 
ఉనాచ=పలి కెను. 

తా. దీర్హముగాను, వేడిగాను నిట్టూర్చి, నేలవైపు చూచుచు, దగ్గరనే 

ఉన్న మేఘముతో సమానుడైన  విభీషణునితో ఇట్లు పలికెను. 6 

మూ. _ దివ్యాజ్ఞరాగాం వైదేహీం దివ్యాభరణభూ షితామ్, 

ఇహ సీతాం శిరస్నాతాముపస్థాపయ మూ చిరమ్. 7 
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ప్ర. ఆఅ. శిరః స్నాతామ్= వనిర; న్నానము చేసినది, దివ్యాజ్ఞరాగామ్= శ్రేష్ట మైన 

అంగరాగము గలది, దివ్యాభరణభూ షితామ్= శ్రేష్ట మైన అతింకొరములచేత్ అలం 

కరింపబడినదీ అయిన, సీతామ్= సీతను, ఇహ= ఇక్కడికి ఉపస్థావయ= తీసికొని 

రమ్ము; చిరమ్=చిరకాలము, మా= =చేయవద్దు. 

తా. శిరఃస్నానము చేసి, (శ్రేష్టమైన మైపూత పూసికొని, దివ్యములైన 

ఆభరణములు అలంకరించుకొన్న సీతను వెంటనే ఇక్కడికి తీసికొని రమ్ము. 7 

మూ. ఏవముక్తస్తు రామేణ త్యరమాణో విభీషణః, 

ప్రవిశ్యాన్తఃపురం సీతాం ,స్త్రీభిః స్వాభిరచోదయత్. ర్ి 

ప్ర అ, ఏవమ్= ఇట్లు, రామేణ=రామునిచేత, ఉక్తః=పలకబడిన, 

విభీషణః=విభీషణుడు, తృరమాణజాతొందరపడుచు, అన్తణురమ్=అంతఃపురమును, 

(పవిశ్య=(పవేశించి, స్వాభిః= =తన సంబంధమైన, ప్రీభిణాస్త్రీలచేత, సీతామ్= సీతను, 

అచోదయత్ =(పేరే పించెను. 

తా, రాముని మాటలు విని విభీషణుడు తొందరపడుచు 

అంతఃపురములో ప్రవేశించి, తన ప్ర్రీలద్యారా _ పీతకు ఈ విషయము చెప్పించెను. 

మూ. తతః సీతాం మహాభాగాం దృష్టో గ్రవాచ విభీషణః, 

2 ఢి కందం 9 మూర్తి ఎ బద్దాళ్థలిః శ్రీమాన్నినీతో రాక క్ష నశ్వరః. 

ప్ర అ. తతజాఅటుసిమ్మట, శ్ర్రీమాన్శ్రీమంతుడు, రాక్షకే బశ్వరః=రా 

సప్రభువు అయిన, విభీషణః=విభీషణుడదు, మహాభాగామ్= మహాభాగ్యవంతురాలైన, 

పను దృష్టా స్చూచ, వినీతః=వినయము గలవాడై, మూరి ర్నిెశిరస్సు పై అ, 

బద్దాళ్టులిఃాకట్టబడిన దోసిలి కలవాడై, ఉవాచాపలికెను. 

తౌ, పేమ్మట శ్రీమంతుడు, రాక్షస ప్రభువూ అయిన విభీషణుడు 

మహాభాగ్యవంతురాలైన సీతను చూచి, వినయవంతుడై, శిరస్సు పై దోసిలి కట్టి 

ఇట్లు పలి కను. ం 9 

మూ. దివ్యాజ్ఞరాగా వైదేహి దివ్యాభరణభూ షితా, 

యానమారోహ భద్రం తే భర్తా త్వాం ద్రష్టుమిచ్చతి. = 10 

ప్ర అ. వైదేహి=సీతా, దివ్యాజ్ఞరాగా=దివ్య మైన అంగరాగము గలదానవై, 

దివ్యాభరణభూ షితా=దివ్యములైన ఆభరణములచేత అలంకరింపబడినదానవై, 

యానమ్=వాహనమును, ఆరోహ=ఎక్కుము. తే=నీకు, భద్రమ్=క్షేమ మగుగాక. 

భర్తా=భర్త, త్వామ్=నిన్ను, దద్రష్టుమ్=చూచుటకు, ఇచ్చతి=కోరుచున్నాడు. 
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తా ఓ! సీతా ! దివ్యమైన అంగరాగము పూసికొని, దివ్యములైన 
ఆభరణములు అలంకరించుకొని వాహనమును ఎక్కుము. నీ భర్త నిన్ను 

చూడవలె నని కోరుచున్నాడు. నీకు క్షేమ మగుగాక. 10 

మూ. ఏవముక్తా తు వైదేహీ ప్రత్యువాచ విభీషణమ్, 

అస్నాత్యా ద్రష్టుమిచ్చామి భర్తారం రాక్ష సుశ్వర. 11 

ప్ర. అ. ఏవమ్=ఇట్టు, ఉక్తాపలకబడిన, వైదే హీ=సీత, విభీషణమ్=వి 

భీషణుళ్లి గూర్చి, ప్రత్యువాచతిరిగి పలికెను. రాక్షేశ్వర=ఓ రాక్షసరాజా, 

అస్నాత్వా=స్నానము చేయకుండగనే, భర్తారమ్=భర్తను, ద్రష్టుమ్=-చూచుటకు, 

ఇచ్చామి=కోరుచున్నాను. 

తా. సీత విభీషణుని మాటలు విని ఆతనితో ఇట్లు పలికెను. 

రాక్షసరాజా ! స్నానము చేయకుండగానే భర్తను చూడవలెనని కోరుచున్నాను. 

మూ, తస్యాస్తద్వ్యచనం శుత్వా ప్రత్యువాచ విభీషణః, 

యథాహ రామో భర్తా తే తత్తథా కర్తుమర్హసి. 12 

ప్ర. అ.  తస్యాణఆమెయొక్క, తత్=ఆ, వచనమ్=వచనమును, 

(శుత్వా=విని, విభీషణఃావిభీషణుడు, ప్రత్యువాచాతిరిగి పలికెను. తే=నీయొక్క, 

భర్తా=భర్తయైన, రామః=రాముడు, యథా=ఎట్టు, ఆహ=పలికెనో, తత =దానిని,. 

తథా=అట్లు, కర్తుమ్=చేయుటకు, అర్హసి=తగి ఉన్నావు. 
యలు లా 

తా. ఆమె మాటలు విని విభీషణుడు తిరిగి పలికెను. “నీ భర్తయైన 

రాముడు చెప్పినట్లు చేయుట మంచిది”, 12 

మూ. తస్య తద్వచనం శ్రుత్వా మైథిలీ పతిదేవతా, 

భర్తభక్సాక వృతా సాధ్వీ తథేతి ప్రత్యభాషత. 13 

ప్ర. అ. పతిదేవతా=భర్తయే దేవతగా గల, సాధ్ధీణమంచి స్వభావము 

గల, మైథిలీ=సీత, తస్యడవిభీషణునియొక్క, తత్=ఆ, వచనమ్=వచనమును, 

(శుత్వా=విని, భర్తభక్స్యాణభర్తయందు భక్తితో, వృతా=కూడినదై, తథేతి=అ క్లే 

అని, ప్రత్యభాషతాపలికెను. 

తా. భర్తయే దేవతగా గల, ఉత్తమస్యభావవంతురాలైన సీత విభీషణుని 
మాటలు విని, భర్తయందు భక్తితో అట్లే చెసెదను అని పలికెను. 13 

మూ. తతః సీతాం శిరఃన్నాతాం సంయుక్తం ప్రతికర్మణా, 

మహార్హాభరణో పేతాం మహార్హామృరధారిణీమ్, 14 
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ఆరోప్య శిబికాం దీప్తాం పరార్థా్యమ్బరసంవృతామ్, 

రాక్ష సెర్బహుభిర్లువామాజహార విభిషణ:. 15 

ప్ర అ, తతణాఅటు పీమ్మట, విభీషణణావిభీషణుడు, శిరఃస్నా 

తామ్=స్నానము చేసినది, ప్రతికర్మణా=సంస్కారముతో, సంయుక్తామ్=కూడినది, 
మహార్హాభరణో పేతామ్=చాల వెలగల ఆభరణములతో కూడినది, మహార్హామృరధా 
రిణీమ్=చాల మూల్యము గల వస్త్రములను ధరించినది అయిన, సీతామాసీతను, 
దీప్పామ్= ప్రకాశించుచున్నది, పరార్హ్యామ్బర సంవృతామ్=శ్రేష్టములైన వస్త్రములచేత 
కప్పబడినది, బహుభిః=అనేకులైన, రాక్ష సైణారాక్షసులచేత, గుప్తామ్=రక్షింపబడినది 
అయిన, శిబికామ్=పల్లకీని, ఆరోప్య=ఎక్కించి, ఆజహారాతీ సికొనివచ్చెను. 

తా. పిమ్మట విభీషణుడు, తగు శరీరసంస్కారాదులు చేసికొని 
శిరస్నానము చేసిన, అమూల్యములైన ఆభరణములు, (శేష్పములైన వస్త్రములు 
ధరించిన సీతను, (శ్రేష్టములైన వస్త్రములచేత కప్పబడిన, ప్రకాశించుచున్న, అనేక 
రాక్షసులు రక్షించుచున్న పల్లకీ ఎక్కించి తీసికొని వచ్చెను. 14, 15 

మూ. సో౭_భిగమ్య మహాత్మానం జ్ఞాత్వా పీ ధ్యానమా స్టితమ్, 

ప్రణతశ్చ ప్రహృష్టశ్చ ప్రాప్తాం సీతాం న్యవేదయత్. 16 

ప్ర. అ. సణావిభీషణుడు, జ్ఞాత్వా పి=లెలిసి కూడ, ధ్యానమ్=ధ్యానమును, 
ఆ స్థితమ్=అవలంబించిన, మహాత్మా నమ=మహాత్ము డైన రాముళ్లి, అభిగమ్య=సమీ 
పించి, ప్రణతః చానమస్కరించుచున్నవాడై, ప్రహృష్షశ్చ=సంతో షించుచున్నవా డై, 
సీతామ్=సీతను, ్రాప్తామ్=వచ్చిన దానినిగా, న్యవేదయత్ =తెలి పెను. 

తౌ. సీత వచ్చినట్లు తెలిసికూడ ఏదో ఆలోచించుచున్న మహాత్ము డైన 
ఆ రాముని దగ్గరకు వెళ్లి విభీషణుడు నమస్కరించుచు, సీత వచ్చినది అని 
సంతోషపూర్వకముగా తెలిపెను. 16 

"మూ. తామాగతాముపశుత్య రక్షోగృహచిరో షితామ్, 
హర్లో దైన్యం చ రోషశ్చ (త్రయం రాఘవమావిశత్. 17 

ప్ర. అ. రక్షోోగృహచిరో షితామ్=రాక్షసుని గృహమునందు చిరకాలమున్న, 
తామ్=ఆమెను, ఆగతామ్=వచ్చినదానినిగా, ఉపషశుత్యావిని, రాఘవమ్ =రాము క్లో, 
హర్ష=సంతోషము, దైన్యమ్=దైన్యము, రోషశ్చ=కోపము, త్రయమ్=ఈ త్రయమూ 
కూడ, ఆవిశత్ =ఆవేశించెను. 

తా. రాక్షసుని ఇంట్లో చాల కాలము నివసించిన ఆ సీత వచ్చిన 
దని వినగానే రామునకు సంతోషము, దైన్యము, కోపమూ ఈ మూడూ కూడ 
కలిగెను. ౯ 
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మూ. తతః పార (గతం దృష్టా గై సవఐమర్శం విచారయన్, 

విభీషణమిదం వాక్యమహృష్టో రాఘవో2_బ్రవీత్. 18 

ప్ర అ. తతః=అటు పిమ్మట, రాఘవః=రాముదడు, అహృష్షః=సంతో షించ 

నివాడ్రై, సవిమర్శమ్=విమర్శపూర్వకముగా, విచారయన్=ఆలోచించుచు, పార్శ్వ 
గతమ్=పార్ళ ఫమునందున్న, విభిషణమ్ావిభీషణిళ్లో, దృష్టా $=చూచి, ఇదమ్=ఈ, 

వచఃావచనమును, అబవీత్ =పలికెను. 

తా. పిమ్మట రాముడు సంతోషము లేనివాడై, విమర్శపూర్వకముగా 

ఆలోచించుచు, (పక్క నున్న విభీషణుని చూచి, ఇట్లు పలికెను. 18 

చూ, రాక్షసాధిపలే సౌమ్య నిత్యం నుద్విజయే రత, 

వైదేహీ సంనికర్షం నే నీష్టుం సముపగచ్చతు. 19 

ప్ర. అ. నిత్యమ్=ఎల్లప్పుడూ, మద్విజయే=నా విజయమునందు, రత= 

ఆసక్తి గలవాడా, సౌమ్య=సౌమ్యుడా, రాక్షసాధిపలే=రాక్షసరాజా, వైదేహీ= సీత, 
శీ ఘ్రమ్=శీ ఘ్రముగా, మే=నాయొక్క, సంనికర్ణమ్=సమీపమును, సముపగచ్చతు= 

పొందుగాక. 

తా. నిత్యమూ నొ విజయము కోరు, సౌమ్యుడవైన ఓ విభీషణా |! 
సీత శీఘ్రముగా నా దగ్గరకు వచ్చుగాక. 19 

మూ, తస్య తద్వచనం శ్రుత్వా రాఘవస్య విభీషణః, 

తూర్భముత్సారణం తత్ర కారయామాస ధర్మవిత్. " 20 

ప్ర. అ. తస్య రాఘవస్య=౭ఆ రామునియొక్క, తత్=ఆ, వచనమ్= 

వచనమును, (శుత్వా=విని, ధర్మవిత్ =ధర్మముల నెరిగిన, విభీషణః=విభీషణుడు, 

తత్ర=అక్కడ, తూర్ణమ్=శీ (ఘముగా, ఉత్సారణమ్=జనులను తొలగించుటను, 

కారయామాస=చేయించెను. 

తా. ధర్మములు తెలిసిన విభీషణుడు రాముడు పలికిన ఆ మాటలు 

విని శీఘ్రముగా జనులను దూరముగా _ తొలగింపచేసెను. 20 

మూ. కష్బుకో షీ షిణస్త త్ర వేత్రజరరపాణయః:, 

ఉత్సారయన్తస్తాన్ యోధాన్ సమన్హాత్ పరిచక్రముః. 21. 

ప్ర అ, తత్ర= అక్కడ, కజ్ళుకో ష్లీ షిణకా =పొడచైన చాొకా గాలు తలపొగలు 

గల, వేత్రజర్దరపాణయః=బెత్తముచేత గరుకుగా ఉన్న చేతులు గల కంచుకులు, 

తాన్=ఆ, యోధాన్=యోధులను, ఉత్సారయన్తణాదూరముగా  తొలగించుచు, 
సమన్న్హాత్ =అంతటా, పరిచక్రముఃానడచిరి. 
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తొ, అప్పుడు ఎల్లపుడూ బెత్తములు పట్టుక్ "ని ఉండుట చై 

బిరుసెక్కిన హస్తములు గల, పొడవైన చొక్కాలు తలపాగలు ధరించ 

కంచుకులు అక్కడ నున్న యోధులను దూరముగా తొలగుడు అని చెప్పు. 

అంతటా సంచరించిరి, 21 
మూ. బుుక్తాణాం వానరాణాం చ రాక్షనానాం చ సర్వశః, 

వృన్దాన్యుత్సార్యమాణాని దూరముత్తస్తురన్త తః, ఎం 
య ౬ వా 

ప్ర, అ. బుక్షాణామాభల్లూకములయొక్క, వానరాణాం చెవానర్రు 
లయొక్క, రాక్షసానాం చారాక్షసులయొక్క, సర్వశణాఅన్ని వైపులా, ఉత్సార్యమ్యూ 
ణాని=దూరముగా తొలగించబడుచున్న, వృన్లాని=సముదాయములు, అన్తతఃకాా 

మీపమునుండి, దూరమ్=దూరము, ఉత్తస్టుః=ఎగిరినవి. 

తా. అన్ని వైపులనుండ్ తొలగింపబడుచున్న భల్లూకములు, వానరుల్పు, 

రాక్షసులు సమీప (ప్రదేశమునుండి దూరమునకు ఎగిరి వెళ్లిపోయిరి. 22 

వూ, తేషాముత్సార్యమాణానాం నిఃస్వనః సుమహానభూత్, 

వాయునోద్దూయమానస్య సాగర స్యేవ నిఃస్వనః 23 

ప్ర_ అ. తేషామ్=వారు, ఉత్సార్యమాణానామ్=తొలగించబడు చుండగా, 
వాయునా=వాయువుచేత, ఉద్దూయమానస్య=ఎగరగొట్టబడుచున్న, సాగరస్వజస్త 

ముద్రముయొక్క, నిఃస్వనః ఇవాధ్వని వలె, సుమహాన్ =చాల పెద్దదైన, 

స్వనఃాధ్యని, అభూత్ =ఆయెను. 

తా. వాళ్లు ఆ విధముగా తొలగింపబడుచున్నప్పుడు, వాయువుచేత 

ఎగరగిట్టబడుచున్న సముద్రము ధ్వనివంటి గొప్పు ధ్వని కలిగెను. 23 

మూ. ఉత్సార్యమాణాన్ దృష్టా (థ్ జగత్యాం జాతసంభ్రమాన్ , 

దాక్షిశ్యాత్తదమర్గాచ్చ వారయామాస రాఘవః, 24 

ప్ర. అ. అథాపిమ్మట, రాఘవఃరాముడు, ఉత్సార్యమాణాన్ =తొలగింప 

బడుచున్న జగత్యామ=భూమిమీద, జాతసంభమాన్ =కలిగిన తొందరగల వాళ్లను, 

దృష్టా నైైచూచి, దాకి ణ్యాల్ =మంచితనమువలనను, అమరాత్ =స హించకపోవు 
లు ల్ు 

ము 

టవలనను, తత్ =దానిని, వారయామాస=నివారించెను. 

తా. అపుడు ఆ విధముగా తొలగింపబడుచున్న ఆ వానరాదులు 

నేలమీద త్రొక్కి సలాటలో చిక్కుకొని ఉండగా చూచి, రాముడు వాళ్లపై నున్న 
పేమచేతను, దానిని సహించకపోవుటచేతను, ఆ నివారణమును నివారించెను. 
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మూ. సంరబ్దశ్చాబ్రపద్రామశ్చక్టుషా ప్రదహన్నివ, 

విధీషణం మహా ప్రాజ్ఞః © సోపాలమృమిదం వచః. 25 

ప్ర అ. రామఃారాముడు, సంరబ్బః చ= =కోపించినవాడై, చక్షుషా= చూ 

పుచేత, (పదహన్నివ=కాల్బుచున్నవాడు వరి, మహా ప్రాజ్ఞము= గొప్ప బుద్ది గల, 

విభీషణమ్ = విభిషణుళ్లో గూర్చి, సోపాలమృమ్= ఆక్రేపపూర్వకముగా, ఇదం వేదః= ఈ 

వచనమును, అబవీత్ = పరి కను. 

తా. రాముడు కోపించి చూపులతో కాల్పివేయుదున్నాడా అన్నట్లు 

మహాబుద్దిశాలియైన విభిషణునితో ఇట్లు పలికెను. 25 

మూ. కిమర్థం మామనాదృత్య శ్లిశ్యలేఒయం త్వయా జనః, 

నివర్తయైనముద్యోగం జనో౭_యం స్వజనో మమ. 26 

ప్రై అ. మామ్=నన్ను, అనాదృత్య=అనాదరించి, తృ్యయా=నీచేత, 

అయం జనః=ఈ జనము, కిమర్ధమ్=ఎందువలన, క్లిశ్యతే= క్లేశ పెట్టబడుచున్నది? 
ఉద్యోగమ్ = =ఈ ప్రయత్నమును, . “నివర్తయ= నివర్తింసచేయుము. “"అయమ్= ఈ, 

జనః=జనము, మమానాయుక్క, స్వజనః= స్వజనము. 

తా. నా మాట కాదని వీళ నందరినీ ఎందుకు బాధ పెట్టుచున్నావు: 

ఈ ప్రయత్నము ఆపివేయుము. వీళ్లందరూ నావాళ్ళు. 26 

మూ. న గృహాణి న వస్ర్రాణి న ప్రాకారాస్తిరసృ్రియా, 

నేదృశా రాజ త్కారా వృత్తమావరణం ప్రియాః. 27 

త ప్ర అ. స్రియాఃాప్రీ త్రుకీ, గృహాణి=గృహము, ఆవరణమ్=ఆవరణము, 

న=కాదు. వస్రాణీ= వస్త స్ర్రములు, న=కాదు. (పొకారాః= ప్రాకారములు, న=కాదు. 

తిరస్కియా= తెర, న= కాదు. ఈదృశాః= =ఇల్ట, రాజసత్కారాః=రాచమర్యాదలు, 

న=కావు. వృత్తమ్=మంచి నడవడికయే, (ఆవరణమ్= ఆవరణము). 

తా, స్త్రీకి ఇల్లు గాని, వస్త్రములు గాని, (ప్రాకారములు గాని, తెరలు 

గాని ఈ విధములైన రాజసత్కారములు గాని ఆవరణము కాదు. మంచి 

నడవడికయే ఆవరణము, 27 

మూ, వ్యసషు న కృచ్చ్రసు నే యుద్దేసు స్వయంవలే, 

న క్రతౌ నో వివాహే వొ దర్శనం దూష్యలే స్త్రి స్తియాః, 28 

ప్ర అ. వ్యసనేషు= ఇష్టజనుల వియోగములయందు, స్రియాజస్త్రీయొక్క, 

దర్శనమ్=దర్శనము, న “దూష్యతే= =దూషింపబడదు.  కృచ్చ్రేషుూరాజ్యక్ష్సభ 
ములయందు, యుద్దేషు= యుద్దములందు, స్వయంవర= 'స్యయంవరమునందు, 
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న=దూషింపబడదు. క్రతౌ=యజ్జమునందు, న=దూషింపబడదు. _ వివాహే 
వాావివాహమునందు కాని, న=దూషింపబడదు. 

తా. ఇష్టజనవియోగము మొదలైన వ్యసనములందు గాని, రాజ్యక్షోభాదు 
లందు గాని, యుద్దములందు గాని, స్వయంవరమునందు గాని, యజ్ఞమునందు 

గాని, వివాహమునందు గాని స్త్రీలు ఇతరుల కంటబడుటలో దోషము లేదు.28 

మూ. సైషా విపర్గతా చైవ కృచ్చే చ మహతి స్థితా, 

దర్శనే నాస్తి దోషో౭_స్యా మత్సమీపే విశేషతః. 29 

ప్ర. అ. సా ఏషా=అట్టి ఈమె, విపద్గతా చైవ=ఆపదలను పొందినది. 
మహతి=గొప్ప, కృచ్చే=కష్టమునందు, స్టీతా=ఉన్నది.  అస్యాజఈమెయొక్క, 

దర్శనే=దర్శనమునందు,  దోషః=దోషము, నాస్తి=లేదు,  విశేషతః=విశే షించి, 
మత్సమీ పే=నాదగ్గర దోషము లేదు. 

తా. ఈమె ఆపదలలో ఉన్నది. గొప్ప కష్టపరిస్టితిలో ఉన్నది. అందుచేత 
ఈమెను అందరూ చూచినా దోషము లేదు. విశేషించి నా దగ్గర ఉన్నప్పుడు. 

Nn 

అసలే లేదు. 29 

మూ. విసృజ్య శిబికాం తస్మాత్సద్భా [మెవోపసర్పతు, 

సమీపే మమ వైదేహీం పశ్యన్తే (తే వనౌకసః. 30 

ప్ర అ. తస్మాత్=ఆ కారణామువలన, శిటికామ్=పల్తకీని, ఉత్స ప్రజ్య= 

విడచి, పద్భ్యామేవ=పాదములచేతనే, ఉపసర్పతు=వచ్చుగాక,. ఏభే=ఈ, వనౌ 

కసఃావానరులు, మమానాయొక్క, సమీపే=సమీపమునందు, వైదేహీమ్= సీతను, 
పశ్యన్తు=చూచెదరు గాక. 

తా. అందువలన ఈమె పల్లకీ విడచి కాలినడకనే నా దగ్గరకు వచ్చుగాక, 
ఈ వానరులందరూ నా దగ్గర నుండగా ఈమెను చూచెదరు గాక. 30 

మూ. ఏవముక్తస్తు రామేణ సవిమర్శో విభీషణః; — 
రామస్యోపానయత్సీతాం సంనికర్షం వినితవత్. 31 

ప్ర అ. రామేణ=రామునిచేత, ఏవమ్ =ఇట్టు, ఉక్తః=పలకబడిన, సవి 
అటో 

మర్శః=ఆలోచనతో కూడిన, 'విభీషణః=విభీషణుదు, క్ గామ్స్= సీతను, వినీతవచ్ =వి 

నయవంతుడై, రామస్య=రామునకు, ఉపానయల్=సమీపమునకు తీసికొనివచ్చాను. 
తా రాముని మాటలు విని, విభీషణుదు ఆలోదించుచు సీతను 
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సవినయముగా రాముని దగ్గరకు తీసికొని వచ్చెను. 31. 

మూ. తతో లక క్ష్మణసుగ్రీవౌ హనూమాంశృ సప్రవంగమః, 

నిశమ్య వాక్యం రామస్య బభూవుర్వ్య్య్యథితా భృశము. 32. 

ప్ర అ. తతఃఅటు సమ్మట, అక్ష క్ష్మణసు(గ్రీవౌ=లక్ష శ్రణసుగీవులు, 

 ప్రవంగమజావానరుడైన, హనూమాంశ్చ=హనుమంతుడు, రామస్య=రామునియొక్క, 

వాక్యమ్= వాక్యమును, నిశమ్య=విని, భృశమ్=మిక్కిలి, వ్యథితాః౭వ్యథ చెందినవారు, 

బభూవుః=అయిరి., 

తా. అప్పుడు లక్ష్మణుడు, సుగ్రీవుడు, హనుమంతుడు రాముని మాటలు 

విని చాల వ్యథ చెందిరి. 32 

మూ. కలత్రనిరపేక్ షైశ్చ ఇజ్లీతైరస్య దారుణైః, 

అప్రీతమివ సీతాయాం తర్కయన్తి స్మ రాఘవమ్, 33 

ప్ర యం కలత్రనిర పే క్ షై =భార్యయందు ఆసక్తీ లేని, అస్య=ఈ 

రామునియొక్క, దారుణై=భయంకరములైన, ఇజ్లీలైః= =ముఖవికారాదులవేత, రాఘ 

వమ్=రాముళి, సీతాయామ్= సీత విషయమున, ఆప్రీతమ్ ప్రీతిలేనివాడా అన్నట్టు, 

తర్కయన్తి స్మ=ఊహించిరి. 

తొ. భార్యయందు బౌదా సీన్యమును సూచించు ఇతని భయంకరములైన 

ముఖవికొరాదులచేత ఈతనికి భార్యయందు ప్రీతి లేదా అను సంశయము 

వారికి కలిగెను. 

మూ. లజ్జయా త్వవలీయన్తీ స్వేషు గాత్రేషు మైథిలీ, 

విభిషణేనానుగతా భర్తారం సాభ్యవర్తత. 34 

ప్రై అ. సా=ఆ మైథిలీ తు= సీతయైలే, లజ్ఞయా= సిగ్గుచేత, 

=తన సంబంధమైన, గాలేషు= =అవయనములలో, “"అవలీయనీ=అణిగిపోవుచు, 

వఖీపశన- విభీషణునిచేత, అనుగతా=అనుసరించబడినదై, భర్తారమ్=భర్తను, అభ్య . 

_వర్తత=సమీపించెను. 

తా. సీతయైలే సిగ్గుచేత తన అవయచాలల్ అణగిపోవుచు, విభీషణుడు | 

వెంట రాగా, భర్తను సమీ పీంచెను. ప్రత. 

మూ. విస్మయాచ్చ ప్రహర్షాచ్చ స్నేహా చ్చ సతిదేవతా, 

ఉదైక్షత ముఖం భర్తుః సామ్యుం సౌమ్యతరా ననా. 35. 

ప్ర. అ. సౌమ్యతరాననా మిక్కిలి సౌమ్యమైన ముఖము గల, పతిదేవతా- 
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పతియే దేవతగా గల పీత్ర, విస్మయాచ్చ= ఆశ్చర్యమువలన, ప్రహర్హాచ్చాసంతోష 

మువలన, స్నేహాచ్చ= స్నేహమువలన, భర్తుః=భర్తయొక్క, సౌమ్యమ్ *సుందరమైన, 
ముఖమ=ముఖమును, సముదైక్షతాచూచెను. 

తా. మిక్కిలి సౌమ్యమైన ముఖము గల పతివ్రతయైన ఆ సీత 
సుందరమైన భర్త ముఖమును ఆశ్చర్యముతోను, ఆనందాతిశయముతో ను, 
స్నేహముతోను, కళ్లు పైకెత్తి చూచెను. 355. 

మూ. అథ సమపనుదన్మనఃక్ష కమం సా 

సుచిరముదృష్టముదీక్ష ౪ వై వై (పయస్య, 

వదనముదితచన్హ్రపూర్హకాన్తం 
విమలశశాజ్కనిభాననా తదానీమ్. 36 

ఇత్యార్దే శ్రీ శ్రీమద్రామాయణే ఆదికావ్యే 

యుర్దకాళ్డే చతుర్దశాధికశతతమః సర్గః 

ప్ర. అ. అథ= “అటు పీమ్మట, విమలశశాజ్యనిభాననా=స్వచ్చ మైన చంద్రుని 

వంటి ముఖము గల, సా=ఆ సీత, తదానీమ్= అప్పుడు, (పియస్య= (పియునియొక్కః 

సుచిరమ్=చాలకాలము, అదృష్టమ్=చూడబడని, ఉదితచన్హ్రపూర్ణకాన్తమ=ఉదయిం 
చిన చంద్రుడు వలె పూర్తిగా మనోహరమైన, వదనమ్=ముఖమును, ఉదీక్ష = చూచి, 
మనఃక్షమమ్=మనస్సులోని క్లేశమును, "అపనుదత్=తొలగించుకొనెను. 

తా. నిర్మలమైన చంద్రబింబము వంటి ముఖము గల ఆ సీత అప్పుడు 

చాల కాలము చూడబడని ఉదయించిన చంద్రుని వంటి పరిపూర్ణకాంతి గల 

భర్త ముఖము చూచి మనస్సులోని ఖేదమును విడచెను. ౨0 

“జబాలానందినిోోఅను. (శీ అమ్యదామాయణాం(ధవ్వా ఖ్యానమునందు 

యుద్దకాండలో నూరువ ఏదునాల్లవ సర్గ సమాప్తము. 



అథ పష్పాదశాధికశతతమః సర్గః 

/ నీత చర్మితను శంకించిన రాముడు “నీ వెక్కడికైన హ్లోవచ్చును*అని 
ఆమెను ఆదేశించుట. ] 

ర్తి సు ఓ ల న చ 
మూ తాంతు పార్శి గ్య తాం ప్రహ్వ్యాం రామః సం(బక్ష్య మైథిలీమ్, 

హృదయాన్తర్గతం భావం వ్యాహర్తుముపచక్రమే. 1 

ప్ర, అ. రామః=రాముడు, పారే ఫెపార్శ ;మునందు, స్థితామ్=నిలచిన, 

ప్రహ్యామ్=వంగి యున్న, తాం మైథిలీమ్=ఆ సీతను, సంపేక్ష్య=చూచి, హృదయా 
న్వర్గతమ్=తన హృదయములో నున్న, భావమ్=భావమును, వ్యాహర్హుమ్=చెప్పుటకు, 
ఉపచకమే=ఉప క్రమించెను. 

తా. రాముడు వినయముతో వంగి తన (పక్క నిలచిన సీతను చూచి 

తన మనస్సులోని భావము చెప్పుటకు ప్రారంభించెను. 1 

మూ. ఏషాసి నిర్హితా భద్రే శత్రుం జిత్వా రణాజిరే, 

పౌరుషాద్యదను ష్టైయం మయైతదుపపాదితమ్. 2 

ప్ర. అ. భదే=మంగళప్రదురాలా ! ఏషా=ఈ నీవు, రణాజిరే=యుద్దరం 

గమునందు, శత్రుమ్=శత్రువును, జిత్వా=జయించి, నిర్దితా =జయింపబడినదానవు, 

అసి=అయి ఉన్నావు. పౌరుషాత్ =పౌరుషమువలన, యత్ =ఏది, అను స్మేయమ్= 

చేయదగినదో, తల్=అది, మయా=నొచేత, ఉపపాదితమ్=చేయబడినది. 

తా. ఓ ! మంగళప్రదురాలా ! యుద్దరంగమునందు శత్రువును 

జయించి నిన్ను జయించుకొన్నాను. పురుషప్రయత్నమువలన చేయదగినదానిని 

చేసినాను. 2 

మూ, గతో౭_స్మ న్త్వమమర్షస్య ధర్షణా సంప్రమార్షితా, 
జాని యె యె బు 

అవమానశ్చ శత్రుశ్చ యుగపన్నిహతౌ మయా. 3 

ప్ర. అ.అమర్షస్య=కోపముయొక్క, అన్తమీ=అంతమును, గతః అస్మి-పాం 
దితిని. ధర్షణా=అవమానము, సంప్రమార్దితా=తుడిచి వేయబడినది. మయా=నాచేత, 

అవమానశ్చ=అవమానము, శత్రుశ్చ=శత్రువు, యుగపత్ =ఒక్కమారుగా, నిహతౌ= 

తొలగించబడిరి. 
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తా.కోపమునకు అంతమును పొందితిని. అవమానమును తుడిచివేసితిని 

నేను అవమానమును శత్రువునూ కూడ _ ఒక్కమారుగా తొలగించితిని. ౨ 

మూ. అద్య మే పౌరుషం దృష్టవుద్య మే సఫలః (నమః, 

అద్య తీర్భప్రతిజ్వ్౭_హం 'ప్రభవామ్యద్య చాత్మనః. 4 

ప్రై అ. అద్య=ఇప్పుడు, మే=నా బుక్క, పౌరుషమ్=పౌరుషము, 

దృష్టమ్= చూడబడినది. అద్య= =నేడు, మేడనాయొక్క, (్రమణాశ్రమ, సఫలః=సఫల 

మైనది. అద్య= ఇప్పుడు, అహమ్= నేను, తీర్ణ ప్రలిజ్ఞః=దాటబడిన (ప్రతిజ్ఞ గలవాడను. 

అద్య= ఇప్పుడు, ఆత్మనఃానాకు, (పభవామి=స =సమర్హుడ నగుచున్నాను. 

తా. ఇప్పుడు నా పౌరుషము అందరిచేతను చూడబడినది. ఇప్పుడు 

నా శ్రమ సఫల మైనది. ఇప్పుడు నా ప్రలెజ్ట తీర్చుకొంటిని. ఇప్పుడు నా "పై 

నేను స్వాతంత్ర్యము పొందగలిగితిని. 4 

మూ. యా త్వం విరహితా నీతా చలచిత్తేన రక్షసా, 

దైవసంపాదితో దోషో మానుషేణ మయా జితః, ర 

ప్ర అ. యా త్వమాఏ నీవు, విరహితా=నానుండి దూరమైనదానబై, 

చలచిల్తేనాచంచలచిత్తము గల, రక్షసా=రాక్షసునిచేత, 'నీత్రా=తీస సుకొనిపోబడితివో, 

దైవసంపాదితః=దైవముచేత చేయబడిన, దోషః= దోషము, మానుషేణామనుష్యు 

డనైన, మయా= నాచేత, బిత=జయిం చబడినది. 

తా నేను నీ దగ్గరలేని సమయమున చపలచిత్తుడైన రాక్షసుడు 

నిన్ను అపహరించినాడు. వైనృతమైన ఈ దోషమును మానవుడ నైన నేను. 

మానవయత్నముచే సరిచేసితిని. గ్ 

మూ, సం ప్రాప్త మునమానం యగ్తోజసా న ప్రమార్హతి, 

కస్తస 5 పౌరుష షెణార్జా మహతాప్యల్పచేతసః. 6 

ప్ర. అ. యఃఎవడు, సంప్రాప్తమ్= వచ్చిన, అవమానమ్= -అవమానమును, 

లేజసా= =లేజస్సుచేత, న (పమార్హతి= =తుడిచిచేయడో, wre అల్పమైన చిత్తము 

గల, తస్యా దానియుక్క, మహతా ప= గెప్పుదైనను పౌరుషేణ= -హీరుషముచేత, 

కః అర్ధః=ఎమి ప్రయోజనము? 

లా. జరిగిన అవమానమును ఎవడు తేజస్సుచేత తుడిచిచేయడో అట్టి 
అల్పచిత్తునకు ఎంత గొప్ప పౌరుష మున్నను ఏమి ప్రయోజనము? 6 

మూ. లజ్ఞనం చ సముద్రస్య లజ్కాయాశ్చాపి మరనమ్, . 
| యి ర ee 

సఫలం తస్య చ శ్చాఘ్యావుద్య కర్మ హనూమతః. ల్లీ 
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ప్ర అ. తస్య హనూమతః=ఆ హనుమంతునియొక్క, సమ్ముదస్య= 

సముదముయొక క్క, లజ్ఞనమ్= =దాటుట, అజ్ కాయాణాలంకయొక్క, మర్హనం 

చామర్హనము, శ్చాఘ్యమ్= “శా ఘించదగిన, కర్మ=ఈ పని అంతా, అద్య= ఇప్పుడు, 

సఫలమ్= =సఫల మైనది. 

తా. సముద్రమును దాటుట, లంకను మర్జించుట అను హనుమంతుడు 

చేసిన శ్లాఘించదగిన పని ఇప్పుడు సఫల మైనది. 7 
ఛా 

మూ. యుద్దే విక్రమత శ్చెవ హితం మన్తయతస్తథా, 

సుగ్రీవస్య స "సైన్యస్య సఫలో౭_ద్య పరిశ్రమః. 8 

ప్ర అ, యుద్దే= =యుద్దమునందు, వికమతః=పరాక్రమించినవాడు, 

తథా=మరియు, హితమ్= హీతమును, మన్తియతః=ఆలోచించువాడూ అయిన, 
ససైన్యస్య= సైన్యముతో కూడిన, స్ఫుగీవస్య= స్యుగీవునియొక్క, పరిశమఃాపరిశమ, 

అద్య=ఇప్పుడు, సఫలః=సఫల మైనది. 

తా, యుద్దములో పరాక్రమము చూపుచు హిత మగు ఆలోచనలు 

చేయు "సైన్యస హితుడైన సుగ్రీవుని పరిశమ ఇప్పుడు సఫలమైనది. 8 

మూ, విభిషణస్య చ తథా సఫలో౭_ద్య పరిశమః, 

విగుణం భ్రాతరం త్వక్తా 1 యో మాం స్వయముప స్థితః, 9 

ప్ర. అ. తథా= మరియు, విభీషణస్య=విభీషణునియొక క్క, పరిశమశ్చాపరి 

(శమ కూడ, అద్య=ఇప్పుడు, సఫలఃసఫల మైనది, యః=ఏ విభీషణుడు, విగుణమ్=చెడ్డ 

గుణములు గల, భ్రాతరమ్= సోదరుణ్ణి, త్యక్తా (విడచి, స్వయదు= -స్వయముగో, 

మామ్=నన్ను, ఉపస్టితణా =చేరినాడో, 

తా. చెడ్డ గుణములు గల సోదరుణ్ణి విడచి స్వయముగా నన్ను చేరిన 

విభీషణుని పరిశమ కూడ ఇప్పుడు సఫల మైనది. 9 

మూ. ఇత్యేవం వదతః శ్రుత్వా సీతా రామస్య తద్వచః 

మృగీవోత్ళుల్లనయనా బభూవాశ్రుపరిప్పతా. 10 

ప్ర అ, సీతా= సీత, ఇత్యేవమ్=ఇట్టు, వదతః=పలుకుచున్న, రామస్య=రా 

మునియొక్క,తల్ =ఆ, వచః=వచనమును, (శ్రుత్వాైవిని, మృగీవ=ఆడలేడి వలె, 

ఉత్చులనయనా=విక సించిన నేత్రములు గలదై, అశ్రుపరిప్పుతా కన్నీళ్లతో నిండినది, 

బభూవ=ఆయెను. 

తా. సీత ఇట్లు పలుకుచున్న రాముని మాటలు విని ఆడలేడి వలె 

విక సించిన నేత్రములు గలదై కన్నీళ్లు. రాల్చెను. 10 
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మూ, పశ్యతస్తాం తు రామస్య సమీపే హృదయ (ప్రియామ్, 

జనవాదభయాద్రాజ్ళూ బభూవ హృదయం ద్విధా. 1 

ప్ర. అ. సమీపే=సమీపమునందు, హృదయ పియామ్=హృదయ్మ పీ 

యురాలైన, తామ్=ఆమెను, పశ్యతః=చూచుచున్న, రాజ్ఞః=రాజైన, రామస్య= 

రామునియొక్క, హృదయమాహృదయము, జనవాదభయాత్ =జనవాదమువలన 

భయమువలన, ద్విధా= రండు విధములుగా, బభూవ=ఆయెను. 

తా. తన హృదయమునకు (పియురాలైన, సమీపమునందే నిలచియున్న 

సీతను చూచుచున్న ఆ రాజైన రాముని హృదయము జనాపవాదభయముచేత 

రెండు విధములుగా ఉండెను. ll 

మూ. _ సీతాముత్సలపత్రాక్షీం నీలకుఇ్సి తమూర్హజామ్, 
అవదద్ద వరారోహాం మధ్యే వానరరక్షసామ్. 12 

ప్ర. అ. ఉత్సలషత్రాక్తీమ్=ఉత్సలపత్రములవంటి నేత్రములు గల, నీలకు 

ఇోతమూర్దజామ్=నల్లని వక్రములైన కేశములు గల, వరారోహామ్=శేష్ట మైన 
కటిప్రదేశము గల, సీతామ్=సీతను గూర్చి, వానరరక్షసామాదానరులయొక్క, 
రాక్షసులయొక్క, మధ్యే=మధ్యయందు, అవదత్ వై=పలికెను. 

తా. నల్లకలువరేకుల వంటి నేత్రములు, నల్లని వక్రములైన కేశములు, | 
(శ్రేష్టమైన కటిప్రదేశము గల సీతతో, వానరులయొక్క, రాక్షసులయొక్క 
మధ్యయందు రాము డిట్లు పలికెను. 12° 

మూ. యత్కర్తవ్యం మను ష్యేణ ధర్షణాం ప్రతిమార్షతా, 

తత తం రావణం హత్యా మయేదం మానకాజ్ క్రి ణా. 13 

ప్ర. అ. మానకాజ్క్షిణాగౌరవమును. కోరిన, మయా=నాచేత, 

రావణమ్=రావణుణ్ణ, హత్వా=చంపీ, ధర్షణామ్=అవమానమును, ప్రతిమాద్హతా= 
తుడిచివేయు, మను ష్యేణ=మనుష్యునిచేత, యత్ =ఏది, కర్తవ్యమ్=చేయదగినదో, 

తత్=ఆ, ఇదమ్=ఇది, కృతమ్=చేయబడినది. 

తా. గౌరవమును కోరిన నేను రావణుని సంహరించి, అవమానమును 

తొలగించుకొనకోరు మానవుడు ఏమి చేయునో అది చేసితిని. 13 

మూ. నిర్హితా జీవలోకస్య తపసా భావితాత్మనా, 

అగ పైన దురాధరా మునినా దక్తిణేవ ' దిక్, 14 

ప్ర. అ. తపసా=తపస్సుచేత, భావితాత్మ నా=పరిశుద్ధము చేయబడిన 
మనస్సు గల, అగ స్త్యేనాఅగస్త్యునిచేత, _జీవలోకస్య=జీవసముదాయమునకు, 
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దురాధర్గాసంచరింప శక్యము కాని, దక్షిణా దిక్ ఇవాదక్షిణ దిక్కు వలె, నీవు, 

నిర్ణితా=(శతువునుండి) జయించబడితివి. 

తా. తపస్సుచేత పరిశుద్ధము చేసికొనబడిన మనస్సు గల అగస్త్యుడు 
ఇల్వలాదులు ఆక్రమించి ఉండుటచేత లోకులకు సంచరింప శక్యము కాని 

దక్తిణదిక్కును జయించి నట్లు నేను నిన్ను శత్రువునుండి జయించితిని. 14 

మూ. _ విదితశ్చాస్తు భద్రం తే యోఒయం రణపరిశ్రమః, 
సుత్తీర్ణః సుహృదాం వీర్యాన్న త్వదర్హం మయా కృతః. 15 
రక్షతా తు మయా వృత్తమపవాదం చ సర్వతః, 

ప్రఖ్యాతస్యాత్మ వంశస్య న్యజ్ఞం చ పరిమార్షతా. 16 

. ప్ర అ యఃఏ, రణపరిశమః=యుద్దపరిశమము, సుహృదామ్=స్నే 

హితులయొక్క, వీర్యాత్ =పరా క్రమమువలన, సుత్తీర్ణణాబాగుగా దాటబడినదో, 

అయమ్=ఇది, మయా=నాచేత, త్వదర్థమ్=నీకొరకు, న కృత= చేయబడలేదు 

అని, 'విదితః=తెలియబడినది, అస్తు=అగుగాక. _ లే=నీకు, భద్రమ్=మంగళము, 
అస్తు=అగుగాక. వృత్తమ=చారిత్రమును, సర్వతః=అన్ని వైపులనుండి, అపవాదం 

చ=అపవాదమును, రక్షతా=రక్షించుచున్న, ప్రఖ్యాతస్య=ప్ర సిద్దమైన, ఆత్మవంశస్య= 

తన వంశముయొక్క, న్యజ్లమ్=కళంకమును, పరిమార్హతా=తుడిచి వేయుచున్న, 

మయా=నాచేత (చేయబడినది. " 

తా ఏ యుద్ధపరి శ్రమను నేను స్నేహితుల పరాక్రమముచేత 
దాటగలిగితినో అట్టి ఈ యుద్ధపరి శ్రమను నేను నీ కొరకై చేయలేదను 
విషయమును (గహింపుము. నా చరిత్రను రక్షించుకొనుటకు, అన్ని వైపులనుండి 

లోకాపవాదము రాకుండ చేసికొనుటకూ, ప్రసిద్దమైన నా వంశము కళంకమును 

తుడిచివేయుటకు నేను ఈ పరిశ్రమ చేసితిని. నీకు క్షేమ మగుగాక.15, 16 

మూ. ప్రాప్తచార్మిత్రసందేహా మమ ప్రతిముఖే స్థితా, 
దీపో నేత్రాతుర స్యేవ ప్రతికూలాసి మే దృఢము. 17 

ప్ర. అ. |ప్రాప్తచార్మితసందేహా=పొందబడిన చరిత్రసందేహము గలదానవైన, 
మమ=నాకు, (పతిముఖే=ఎదుట, స్టితా౭నిలచిన, నీవు, నేత్రాతురస్య=నేత్రరోగము 

గలవానికి, దీపః ఇవ=దీపము వలె, మే=నాకు, దృఢమ్=అధికముగా, ప్రతికూలా 

అసి=ప్రతికూలురాలవుగా ఉన్నావు. 

తౌ. చరిత్ర విషయమున సందేహింప దగిన నీవు నా ఎదుట నిలచి, 

కంటి జబ్బుతో బాధపడుచున్నవానికి దీపము వలె నాకు చాల భరింప శక్యము 

కానిదానవుగా ఉన్నావు. 17 
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మూ. తద్గచ్చ త్వానుజానే౭_ద్య యధథేషం జనకాత్మ జే, . 
గ్ లు . 

ఏతా దశ దిశో భద్రే కార్యమస్తి న మే త్వయా. 18 

ప్ర అ. జనకాత్మబే=ఓ 1సీతా ! తత్ =ఆ కొరణమునలన, అద్య=ఇప్పుదు 

_త్వానిన్ను, అనుజానే=అనుమతించుచున్నాను.  యధథేష్టమ్=ఇష్టానుసారము?, 

ఏతాః=ఈ, దశ=పది, దిశణ=దిక్కులను గూర్చి, గచ్చ=వెళ్లుము. భ(ద్రే=ఓ | 
మంగళప్రదురాలా, మే=నాకు, త్వయా=నీచేత, కార్యమ్=కార్యము, నా స్తి=లేదు, 

తా. ఓ ! సీతా ! అందుచేత ఇప్పుడు నీకు అనుజ్ఞ ఇచ్చుచున్నాన 
ఈ పది దిక్కులలో నీ _ కిష్టమువచ్చిన దిక్కునకు వెళ్లవచ్చును. ఓ! 
మంగళప్రదురాలా 1! నాకు నీతో పని లేదు. 18 

ప్ర 
తేజస్వీ పునరాదద్యాత్ సుహృల్లేఖ్యేన చేతసా. 19 

మూ. కః పుమాంస్తు కులే జాతః స్త్రియం పరగృహోషితామ్, 

ప్ర అ. కులే=సత్కులమందు, జాతః=పుట్టిన, తేజ స్వీ=తేజఃశాలియైన, క్త 
పుమాన్=ఏ పురుషుడు, పరగ్భృహో షితామ్=పరగృహమునం దున్న, స్రియన్= 
స్త్రీని, సుహృల్లేఖ్యేన=ఆసక్తితో కూడిన, _ చేతసా=చిత్తముతో, పునఃామళళ, 
ఆదత్యాత్ =గహించును? 

తా. సత్కులమందు పుట్టిన లేజఃశాలియైన ఏ పురుషుడైన పరగ్భృహములో 
ఉన్న స్త్రీని అత్యాసక్తితో కూడిన మనస్సుతో మరల తీసికొనునా? 19, 

అచ్చ (| అవ్ట్ మూ, రావణాజ్కపరిక్షిష్టాం దృష్టాం దు పష్రన చక్షుషా, 

కథం త్వాం పునరాదద్యాం కులం వ్యపదిశన్ మహత్. 20 | 

ప్ర. అ. మహత్ =గొప్పదైన, కులమ్=కులమును, వ్యపదిశన్ =చెప్పుకొనుచు, 
రావణాజ్బపరిక్షిషామ=రావణుని ఒడిలో నలిగిన దానవు, దుషునాదుష్టమైన, 
చక్టుషా=నేత్రముచేత, _ దృష్ట్రామ్=చూడబడినదానవు అయిన, _ త్వామ్ైనిన్ము, 
పున=మరల, కథమ్=ఎట్లు, ఆదద్యామ్=[గ హింతును? 

తా, రావణుని ఒడిలో నలిగినదానవు, దుష్టమైన చూపులతో ఆతనిచేశ 
చూడబడినదానవు అయిన నిన్ను, గొప్ప కులములో పుట్టనా నని చెప్పుకొనుచు 
నే నెట్లు మరల (గహించగలను ! 20 

మూ. తదర్థం నిర్హితా మే త్వం యశః ప్రత్యాహృతం మయా, 

నాస్తి మే త్వయ్యభిష్వజోే యరడ్లేషం గమ్యతామితః. 2 

ప్ర. అ. త్వమ్=నీవు, తదర్ధమ్=ఆ కులము నిమిత్తము, మే=నాకు, (నాచేత); 
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సిర్తిలా=జయింపబడ తివి. మయా=నాచేత, యశః=కీర్తి, ప్రత్యాహృతమ్=తిరిగి 

శ్రీసీకొనిరాబడినది. మే=నాకు, తృ్యయి=నీయందు, అభిష్వజ్ఞః=ఆసక్తి, నాస్తి=లేదు. 
~ ~~ 

ఇతః= ఇక్కడనుండి, య థేష్టమ్ =ఇష్ట్రానుసారముగా, గమ్యతామ్ = వెళైదవుగాక. 

తా. నేను నా కులము గౌరవము కాపాడుటకే నిన్ను జయించితిని. 

కీర్తిని మరల సంపాదించితిని. నీయందు నాకు ఆసక్తి లేదు. అందుచేత 
ఇక్కడినుండి నీ కిష్టము వచ్చిన చోటికి వెళ్లవచ్చును. 21 

మూ. తదద్య వ్యాహృతం భదే మయైతత్ కృతబుద్దినా, 

లక్ష్మణే వాథ భరతే కురు బుద్ధిం యథాసుఖమ్ు. 29 

ప్ర అ భ(ద్రే=ఓ [మంగళప్రదురాలా ! తత్=ఆ కారణమువలన, 

అద్య=ఇప్పుడు, కృతబుద్ధినా-చేయబడిన బుద్ది గల, మయానాచేత, ఏతత్ =ఇది, 

న్యాహృతమ్=పలకబడినది. యథాసుఖమ్= లీకు సుఖము కలుగు విధముగా, 

లక్ష శైలే వా=లక్ష్మణునియందు గాని, అథ=లేక, భరతే=భరతుని యందు గాని, 

బుద్ధిమ్=బుద్ది ని, కురు=చేయుము. 

తా. ఓ ! మంగళప్రదురాలా ! అందుచేత నేను నిర్ణయము చేసికొనియే 

ఈ మాటలు చెప్పుచున్నాను. నీ ఇష్టము (ప్రకారము లక్ష్మణుని సంరక్షణములో 

కాని, భరతుని సంరక్షణములో కాని ఉండుటకు నిశ్చయించుకొనుము. 22 

మూ. శత్రుఘ్న వాథ సుగివే రాక్షసే వా విభీషణే, 

నివేశయ మనః సీతే యథా వా సుఖమాత్మనః. 23 

ప్ర. అ. సీతే=సీతా! శత్రుఘ్నే వా-శత్రుఘ్నునియందు గాని, అథ=లేక, 

సుగ్రీవేాసుగ్రీవునియందు. గాని, రాక్ష సారాక్షసుడైన, విభీషణే వా౭విభీషణుని 

యందు గాని, ఆత్మనణానీకు, యథాఎట్టు, సుఖమ్సుఖముండునో అట్టు 

గాని మనః=మనస్సును, నివేశయ=ఉంచుము. 

తా సీతా ! శత్రుఘ్నుని సంరక్షణములో గాని, సుగ్రీవుని 

సంరక్షణములో గాని, రాక్షసుడైన విభీషణుని సంరక్షణములో గాని ఉండుటకు 

నిశ్చయించుకొనుము. లేదా నీ కీష్టము వచ్చినట్లు చేయుము. 23 

మూ నహ త్వాం రావణో దృష్ట్వా దివ్యరూపాం మనోరమామ్, 

మర్షయేత చిరం సీతే స్వగృహే పర్యవ స్టితామ్. 24 

ప్ర అ. ్సీతే=పీతా !  దివ్యరూపామ్ైదివ్యమైనరూపముగల, మనో 

రమామ్=మనోహరురాలవెన, స్వగృహే=తన గృహములో, చిరమ్=చిరకాలము, 

పర్యవ స్థితామ్ =ఉన్న, త్యామ్=నిన్ను, దృష్టా $ెచూచి, రావణజరావణుడు, న 
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హీ 

లా. సీతా ! దివ్యమైన సౌందర్యము గల, మనోహరురాలవైన, తన 
ఇంటిలో చాల కాలము ఉన్న నిన్ను చూచి రావణుడు ఊరకుండజాందు 

24 

మూ తతః (పియార్లశ్రవణా తద(ప్రయం 
యాం 

(ప్రియాదుపశ్రుత్య చిరస్య మైథిలీ, 

ముమోచ బాష్పం సుభృశం ప్రవెపితా 

గబేన్దుహస్తాభిహతేవ వల్లరీ. 25. 

ఇత్యార్షై శ్రీమద్రామాయణే ఆదికావ్యే 

యుద్దకాణ్ణ పలాదశాధికశతతమః సర్గః. 

ప్ర అ. తతణకఅటుపిమ్మట, (పియార్లశవణా=(ప్రియ మైన మాటలు 

వినుటకు తగిన, మైథిలాసీత, (పియాత్=పియునినుండి, అపియమ్=అ్మ పయ 
మైన, తత్=దానిని, ఉపశుత్య=విని, గజేన్దుహస్తాభిహతా=ఏనుగు తొండముచేత 
కొట్టబడిన, వల్లరీవ=లత వలె, చిరస్య=చాల సేప్పు, సుభృశమ్మిక్కిలి, (పదే 

పీతా=వణకిపోయినదై, బాష్పమ=కన్నీటిని, ముమోచ=విడచెను. : 

లా. అప్పుడు (ప్రియమైన మాటలు వినుటకు తగిన ఆ సీత 
(పీయునినుండి అపియమైన ఆ మాట విని, ఏనుగు తొండముచేత కదల్చబడిన 

లత వలె చాలెేసేపు మిక్కిలి వణకిపోయి కన్నీరు విడచెను. ' 25 

“రాలానందినిఅను ఢ్రీమదామాయణాంధవ్యాఖ్యానమునందు 

యుద్దకాండలో నూటవది హేనవ నర నమాప్తము. 



అథ షోడశాధికశతతమః సర్గః 

[వీత అధిక్తేపపూర్వకముగా రామునకు నమాధానము చెప్పి తన పొతివ్ర 

తృమును వపర్సీకించుటకు అగ్జిలో (వవేశించుట. 

మూ. ఏవముక్తా తు వైదేహీ పరుషం రోమహర్షణమ, 

రాఘవేణ సరోషేణ శ్రుత్వా ప్రవ్యథితాభవత్. 1 

ప్ర. అ. సరోషేణ=రోషముతో కూడిన, రాఘవేణ=రామునిచేత, ఏవమ్= 

ఇట్లు, పరుషమ్=పరుషముగాను, రోమహర్షణమ్=భయము _ కలుగునట్టుగాను, 

ఉకాపలకబడిన, వైదేహీ=సీత, శుత్వావిని, ప్రవ్యథితా౭చాల వ్యథ చెందినది, 

అభవత్ =ఆయెను. 

తా. రాముడు కోపముతో ఈ విధముగా పరుషముగాను, భయము 

కలుగునట్లుగాను పలుకగా ఆ మాటలు విని సీత చాల వ్యథ చెందెను. 1 

మూ. సా తదాశ్రుతపూర్వం హి జనే మహతి మైథిలీ, 

(శుత్వా భర్తుర్వచో ఫోరం లజ్ఞయావనతా భవత్. 2 

ప్ర అ. తదా౭అప్పుడు, సా _మైథిలాఆ సీత, మహతి=గొప్పు, 

జనే=జనసమూహమునందు, అశుతపూర్వమ్= పూర్వ మెన్నడూ వినబడని, 

ఘోరమ్=భయంకరమైన, భర్తుఃభర్తయొక్క,  వచః=వచనమును, శుత్వావిని, 

లజ్ఞయా= సిగ్గుచేత, అవనతా=వంగినది, అభవత్ =ఆయెను. 

తా. ఆ సీత ఆ గొప్ప జనసముదాయములో భర్త పలికిన, పూర్వ 

మెన్నడూ ఎరుగని భయంకరమైన మాటలు విని సిగ్గుతో క్రుంగిపోయెను. 2 

మూ. _ ప్రవిశన్తీవ గాత్రాణి స్వాని నా జనకాత్మజా, 

వాక్ళరైస్తెః సశల్యేవ భృశమశూణ్యవర్తయత్. 3 

ప్ర. అ. సా జనకాత్మజా=ఆ సీత, స్వానాతన సంబంధమైన, గాత్రాణి= 

అవయవములను, ప్రవిశన్తీవ=ప్రచేశంచుచున్నదివలి, తైణాఆ, వాకృరైామాట 

లనే బాణములచేల, సశల్యేవాములుకులతో కూడినది వలె, భృశమ్ మిక్కిలి, 

అశూణి=కన్నీళ్లను, అవర్తయత్ =విడచెను. 

గ్గ వం పంల ట్ వ్ 9 ర nS : లి ర కః తా తన అవయవములలోనికి క్రుంగిపోవుచున్నదా అన్నట్టున్న ఆ సిత 
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ఆ మాట లనే బాణముల ములుకులు శరీరములో ఉన్నవా అన్నట్లు మి 
(లీ 

కన్నీళ్లు విడచెను. 3 

మూ. తతో బాష్పపరిక్షిన్నం ప్రమార్హన్తీ స్వమాననమ్, 

శవైర్గద్గదయా వాచా భర్తారమిదవుబ్రనిత్. 4 
నవీ 1 

ప్ర అ తతః=అటు పిమ్మట, బాప్పపరిక్షిన్నమ్ =కన్నీటిచేత తడి కిస, 

స్వమ్=తన సంబంధమైన, ఆననమ్=ముఖమును, ప్రమార్దన్తీ=తుడుచుకొస్సను, 

న్నదై, భర్తారమ్భర్తను గూర్చి, _గద్గదయా=గరద్గదమైన,. వాచాావాక్సు క్రో, 

శనై మెల్లగా, ఇదమ్=ఈ వాక్యమును, అబ్రవీత్ =పలి కను, 

తా. పిమ్మట ఆమె కన్నీటితో తడిసిన ముఖమును తుడుచుకొనుచు 

గగ్గదమైన వాక్కుతో మెల్లగా భర్తతో ఇట్లు పలికెను. 

మూ. కిం మామసదృశం వాక్యమీదృశం శోత్రదారుణమ్, 

రూక్షం శ్రావయసే వీర ప్రాకృతః ప్రాకృతామివ. గ్ 

ప్ర. అ. వీరావీరుడా !  మామ్ానన్ను గూర్చి, (పొకృత్మ=సో 

మాన్యపురుషుడు, (ప్రాకృతామివ=సామాన్య స్త్రీని గూర్చి వలె, మామ్=నన్ను 
గూర్చి, అసదృశమ్తగని, ఈదృశమ్ =ఇట్టి, శోత్రదారుణమ్ =చెవులకు చాలీ 

బాధాకరమైన, రూక్షమ్=పరుషమైన, _వాక్యమ్=వాక్యమును, _క్రిీమ్=ఎందువలన, 

శావయ సే=వినిపించుచున్నావు? 

తా. వీరుడా ! ఒక సామాన్యపురుషుడు సామాన్యస్త్రీతో పలుకుచున్నట్లు | 

నాతో ఇట్టి తగని, చెవులకు దారుణమెన, పరుషమైన మాట పలుకుచున్నా వేమి! | 

మూ. న తథాస్మి మహాబాహో యథా మామవగచ్చసి, 

ప్రత్యయం గచ్చ మే స్వేన చారిత్రేణైవ తే శే. 

ప్ర అ. మహాబాహో=గొప్ప బాహువులు గలవాడా ! మామానన్ను | 

యథాాఎట్టు, అవగచ్చసి=తెలుసుకొనుచున్నావో, తథా=అట్లు, న అస్మికాకాను. | 
మే=నా విషయమునందు, ప్రత్యయమ్=నమ్మకమును, గచ్చ=పొందుము. స్వేనానా | 
సంబంధమైన, చారిల్రేణ=సచ్చరిత్రచేత, లే=నీకు, శపే=ఒట్టుపెట్టుచున్నాను. 

తా. ఓ ! మహాబాహూ ! నేను నీవు అనుకున్నట్లు ప్రవర్తించినదానను 

కాను. నన్ను విశ్వసింపుము. నా సచ్చరిత్రపై ఒట్టు పెట్టి చెప్పుచున్నాను. 6 

మూ, పృథక్ స్త్రీణాం ప్రచారేణ జాతిం త్వం పరిశజ్క సే, 

పరిత్యజైనాం శజ్కాం తు యది లే౭హం పరీక్షితా 7 
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ప్ర. అ. పృథక్ స్త్రీణామ్=సామాన్య స్త్రీలయొక్క, ప్రచారేణ= ప్రవృత్తి చేత, 

తమ్=నీవు, జాతిమ్= స్త్రీజాతినే, పరిశజ్క సేాశంకించుచున్నావు. అహమ్=నేను, 

=నీకు, పరీక్షితా యది=పరీక్షింపబడిన ట్రయితే, ఏనామ్=ఈ, శజ్కామ్=శంకను, 

పరిత్యజావిడువుము. 

తా. ప్రాకృతస్త్రీల ప్రవృత్తిని పట్టి నివు ప్రీజాతినే శంకించుచున్నావు. 

నీవు ఇంతకు ముందు నన్ను పరీక్షించియే ఉన్నచో, (అనగా నా స్వభావ 

మెట్టిదో నీకు తెలిసిన విషయమే గాన) ఈ శంకను విడువుము. 7 

మూ. యదహం గాత్రసంస్పర్శం గతాస్మి వివశా ప్రభో, 

కాముకారో న మే తత్ర దైవం తత్రాపరాధ్యతి. 8 

ప్ర. అ. ప్రభో=ఓ ! ప్రభూ ! వివశావివశురాలనైన, అహమ్=నేను, 

గాత్రసంస్పర్శమ్ =శరీర స్పర్శను, గతా=పొందినదానను, అస్మాాఅయిలిని, ఇతి 

యత్=అనునది ఏది గలదో, తతాఅక్కడ, మే=నాకు, కామకారఃఇచ్చాపూ 

ర్వకముగా చేయుట, నైలేదు. తత్ర-ఆ విషయమునందు, దైవమ్=దైవమే, 

అపరాధ్యతి=అపరాధము చేయుచున్నది. 

తా. ప్రభూ ! నేను నా వశములో లేని స్థితిలో రావణుని శరీరము 

స్పర్శ కలిగిన దనగా ఆ విషయమునందు దైవముయొక్క అపరాధమే కాని 

అది నేను మనఃపూర్వకముగా చేసినది కాదు. 8 

మూ. మదధీనం తు యత్తన్నే హృదయం త్వయి వర్తతే, 

పరాధీనేషు గాత్రేషు కిం కరిష్యామ్యనీశ్వరీ. 9 

ప్ర అ యత్=ఏది, మదధీనమ్=నా ఆధీనమైనదో, తత్ =ఆ, 

మే=నా యొక్క, హృదయం తుజహృదయమైతే, త్వయి=నీయందు, వర్తభే= 

ఉన్నది. పరాధీనేషు=పరాధీనములైన, గా(బ్రేషణఅవయవముల విషయమునందు, 

అనీశ్వరీ=అసమర్జురాల నైన నేను, కిమ్=ఏమి, కరిష్యామి=చేయుదును? 

తా. కాని నౌ చెప్పుచేతులలో నున్న హృదయము మాత్రము నీయందే 

నిలచి ఉన్నది. *పరాధీనమైన శరీరము విషయమున, అసమర్జురాలనైన నేను 

ఏమి చేయగలను? 9. 

మూ, సహసంవృద్దభావేన సంసర్లేణ చ మానద, 

యది తే హం న విజ్ఞాతా హతా తేనాస్మీ శాశ్వతమ్. 10. 

ప. అ. మానద=మానమును ఇచ్చువాడా ! సహసంవృద్దభావేనాకూడా 

పెరుగుటచేతను, సంసర్లేణ చాసంబంధముచేతను కూడ, అహమ్=నేను, లే=నీకు, 
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న విజ్ఞాతా యది=తెలియబడక పోయినచో, తేన=దానిచేత, శాశ్వతమ్=శాశ్వతముగా, 
హతా అస్మాకొట్టబడితిని. - 

తా. మానమును కాపాడువాడా ! ఇంతకాలము కలిసి సెరిగి, కలిసి 
ఉండీ కూడ నీవు నే నెట్టిదాననో తెలిసికొనకపోయినచో నేను పూర్తిగా 
నశించిన ట్లు, 

10 

మూ. పేషితస్తే మహావీరో హనుమానవలోకకః, . 
లజ్కాస్టాహం త్వయా రాజన్ కిం తదా న విసర్దితా.. il 

ప్ర. అ. రాజన్=రాజా ! మహావీరః=మహావీరుడైన, హనుమాన్ =హను 
మంతుడు, అవలోకకః=వెదకేవాడుగా, తే=నీకు (నీచేత), (కేషితఃపంపబడినాడు. 
లజ్కాస్టా=లంకలో ఉన్న, అహమ్=నేను, త్వయా=నీచేత, తదా=అప్పుడే, కిమ్= 
ఎందువలన, న విసర్హితా=విడవబడలేదు? 

తా. రాజా ! నన్ను వెదకుటకు మహావీరుడైన హనుమంతుళ్లో 
నావు. లంకలో ఉన్నట్లు తెలిసిన నన్ను అప్పుడే ఎందుకు త్యజించలేదు.]] 

మూ. ప్రత్యక్షం వానరస్యాస్య తద్యాక్యసమనన్తరమ్, 
ను 12 త్వయా సంత్యక్తయా వీర త్యక్తం స్యాజ్జీవితం మయా. 

రం పం 

ప్ర. అ, వీర=వీరుడా ! అస్య=ఈ, వానరస్య=వానరునియొక్క, ప్రత్య 

క్షమ్=ప్రత్యక్షముగా, తద్వాక్యసమనన్తరమ్=ఆ వాక్యము తరువాత, త్య్వయా=నీ చేత, 
సంత్యక్తయా=విడవబడిన, మయా=నాచేత, జీవితమ్=జీవితము, త్యక్తమ్=విడవబ 
డినది, స్యాత్ =అయి ఉండెడిది. 

తా. వీరుడా ! ఈ హనుమంతుడు ప్రత్యక్షముగా చూచి చెప్పిన 
సమ్మ నీవు నన్ను త్యజించి ఉన్నచో నేను నా ప్రాణములు విడచి 
ఉం డదానను, 2 

మూ న వృథా తే శమోఒయం స్యాత్సంశయే న్యస్య జీవితమ్, = 

సుహృజ్జనపరిక్తేశో న చాయం విపులస్తవ. 1౩ 

ప్ర. అ. జీవితమ్=జీవితమును, సంశయే=సంశయమునందు, న్యస్యాఉంచి, 
లే=నీకు, వృథా=వ్యర్థముగా, అయం (శ్రమః=ఈ (శమ, న స్యాత్=ఉండెడిది కాదు, 
అయమ్=ఈ, విఫలఃావ్యర్థమైన, తవానీయొక్క, సుహృజ్జనపరిక్షేశః= స్నే హితుల i ర 

క్రేశము, న చ=ఉండెడిది కాదు. 

తా నీవు ఆ విధముగా చేసి ఉన్నచో జీవితమును సంశయములో 
పెట్టుకొని వ్యర్థముగా నీవు ఇంత శ్రమ పడవలసి ఉండెడిది కాదు. నీ 
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మిత్రులకు కూడ ఇంత నిష్ఫలమైన క్లేశము కలిగి యుండెడిది కాదు. 13 

మూ. త్వయా తు నృపశార్లూల దోషమేవానువర్తతా, 

లఘునేవ మనుష్యేణ స్ర్రీత్వమేవ పురస్క తమ్. 14 

ప్ర అ. నృపశార్హూల=రాజ శ్రేష్ణడా ! రోషమేవ=కోపమునే, 

అనువర్తతా=అనుసరించుచున్న, త్వయా _ తు౭నీచేతనైతే, లఘునా=తేలిక స్వభా _ 

వము గల, మనుష్యేణ ఇవ=మనుష్యునిచేత వలె, ప్రీత్య్వమేవాస్త్రీత్వమే. ; 

పురస్క ఎతమ్= ప్రధానముగా చూడబడినది. 

తా. ఓ ! రాజశ్రేష్పడా ! నీవైతే కేవలము కోపొవేశముతో చిన్న 

§ బుద్దిగల మానవుడు వలె స్త్రి అనుదానికే ప్రాధాన్య మిచ్చినావు. 14 

మూ. _అపదేశేన జనకాదుత్పత్తిర్వసుధాతలాత్ , 

మమ వృత్తం చ వృత్తజ్ఞ బలా తేన పురస్కృతమ్. 15 

ప్ర. అ. వృత్తజ్ఞాసచ్చరిత్రము ఎరిగినవాడా ! అపదేశేవాలోకప్ర సిద్ధి 

చేత, జనకాత్ =జనకునినుండ్కి వసుధాతలాత్ =భూమినుండి, ఉల్ళుత్తి-నా ఉత్పత్తి. 

మమానాయొక్క,బహు=అధిక మైన, వృత్తం చ=సచ్చరితము, =నీకు (నీచేత), 

న పురస్క తమ్=గౌరవింపబడలేదు. (వాటిని గూర్చి ఆలోచించలేదు). 

తా. సదాచారము నెరిగినవాడా ! లోకప్ర సిద్ధిని పట్టి నేను జనకునికి 

పుట్టినాను, కాని వాస్తమున నా పుట్టుక భూమీనుండి జరిగినది. అట్టి నా 

పుట్టుకకు, నా మంచి నడవడికకు నీవు ఏమాత్రము గౌరవ మివ్వలేదు. 15 

మూ. న ప్రమాణీకృతః పాణిర్చాల్యే మమ నిపీడితః, 

మమ భక్తీ శృ నీలం చ సర్వం తే పృష్టతః కృతమ్. 16 

ప్ర అ. బాల్యే=బాల్యమునందు, ని పీడిత్నాగ హింపబడిన, మమ పొణీః=నా 

హస్తము, న ప్రమాణీకృతాప్రమాణముగా చేయబడలేదు. మమ=నాయొక్క, 

భక్తిశ్చాభక్తీ, నీలం చ=శీలము, సర్వమ్=అంతా కూడ, తే=నీకు (నీచేత), ప్పష్ణతః 

కృతమ్= వెనుకకు ఉంచబడినది. 

తా. నీవు బాల్యమునందు నా హస్తమును గ్రహించి వివాహ మాడిన 

విషయమును ప్రమాణముగా గ్రహించలేదు. నా భక్తి, గీలము, అంతా కూడ 

వెనుకకు నెట్టివే సినావు. 16 

మూ. ఇతి బ్రువన్తీ రుదతీ బాప్పుగద్గదభాషిణీ . 

ఉవాచ లక్ష్మణం సీతా దీనం ధ్యానపరాయణమ్. 17 
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ప్ర. అ. ఇతి=ఇట్టు, బ్రువస్తీ=పలుకుచున్న, రుదతీ=ఏడ్భుచున్న, బాష్పగద్గ 
దభాషిణీ=కన్నీటిచేత గద్గదముగా మాటలాడుచున్న, సీతా=సీత, దీనమ్=దీనుడై, 
ధ్యానపరాయణమ్=ధ్యానమునకు _ అధినుడైన, లక్ష్మణమాలక్ష్మణుని గూర్చి; 

. ఉవాచాపలికెను. 

తొ. ఈ విధముగా పలుకుచు, ఏడ్చుచు, కన్నీటిచేత గద్గదముగా 
మాటలాడుచున్న సీత, దీనుడై ఆలోచనలో మునిగి ఉన్న లక్ష్మణునితో ఇట్లు 
పలికెను. Ly 

మూ. చితాం మే కురు సౌమిత్రే వ్యసనస్యాస్య భేషజమ్, _— 

మిథ్యాపవాదోపహతా నాహం జీవితుముత్స హే. 18 

ప్ర అ. సౌమ్మిత్రే=లక్ష్మణా |! మే=నాకొరకు, అస్య వ్యసనస్యాశఈః 

ఆపదకు, భేషజమ్=మందైన, చితామ్= చితను, కురూచేయుము. మిథ్యాపవాదో 
పహతా=అసత్యమైన [పవాదముచేత పీడితురాలనైన, అహమ్=నేను, జీవితుమ్ 
జీవించుటకు, న ఉత్స హే=ఇచ్చయించను. 

తా. లక్ష్మణా ! ఈ కష్టాలకు బెషధమైన చితను నాకొరకు తయారు 

చేయుము. అసత్యమైన అపవాదుచెత దూషితురాలనైన నేను ఇంక జీవించుటకు 

ఇచ్చయించను. 18 

మూ. అప్రీతేన గుజైర్భర్లాా త్యక్తా యా జనసంసది, 
EF యా క్షమా మే గతిర్గన్తుం ప్రవేక్తే$ హవ్యవాహనమ్. కరీ 

ల గ ని లు 

ప్ర అ. గుణె=గుణములచేత, అ పీతేన=సంతో షించని, భర్హాం=భర్త చేత, 

జనసంసదిా-జనసమూహమునందు, త్యక్తాయాఃావిడవబడిన, మే=నాకు, యా=ఎ 

గతిణాగతి, గన్తుమ్=పొందుటకు, క్షమా=తగినదో, అట్టి, హవ్యవాహనమ్=ాఅగ్నిని 

ప్రవేక్ష్యామి=ప్రవేశించెదను. 

తా నా గుణములకు సంతోషించని భర్తచే జనుల సమక్షమున | 

. విడవబడిన నాకు. ఏ గతి పొందుట యుక్తమో ఆ గతిని పొందుటకై అగ్నిలో | 
(పవేశించెదను. ౩. 

మూ. ఏవముక్తస్తు వైదేహ్యా లక్ష్మణః పరవీరహా, . 
అమర్ష్దవశమాపన్నో రాఘవం సముదెకత. 20 

ఆ రరర | 

ప్ర. అ. వైదేహ్యా= సీతచేత, ఏవమ=ఇట్లు, ఉక్త౭పలకబడిన, పరవీరహా= 

త్రువీరసంహారకుడైన, లక్ష్మణః=లక్ష్మణుడు, అమరవశమ్=కోపమునకు వశముఘు, 
యల ఇష 

ఆపన్నః=పొందినవాడై, రాఘవమ్=రాముల్లి, సముదైకతాచూచెను. 
యా 09 శాయి 
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తా, శత్రువీరులను సంహరించు లక్ష్మణుడు సీత మాటలు విని, 

రాముని వైపు కోపావేశముతో చూచెను. 20 

మూ. స విజ్ఞాయ మనశ్చన్లం రామస్యాకారసూచితమ్, 

చితాం చకొర పౌమిత్రిర్మలే రామస్య వీర్యవాన్. 21 

(ప్రై అ. వీర్యవాన్=పరాక్రమవంతుడైన, సః సౌమిత్రిణఆ లక్ష్మ 

ణుడు, రామస్య=రామునియొక్క, ఆకారసూచితమ్=ఆకారముచేత సూచింపబడిన, 

మనశ్చన్షమ్=మనో భిలాషను, ౧జ్ఞాయైతెలి సికొని, రామస్య రామునియొక్క, 

మతే=మతమునందు, చితామ్'=చితను, చకార=చేసెను. 

తా. పరాక్రమవంతుడైన ఆ లక్ష్మణుడు రాముని ఆకారముచేత 

సూచింపబడిన ఆతని అభిలాషను తెలిసికొని, ఆతని అభిమతము ప్రకారము 
చితను నిర్మించెను. 21 

మూ. న హి రామం తదా కశ్చిత్కాలాన్త్స్షయమోపమమ్, 

అనునేతుమథో వక్తుం ద్రష్టుం: వా ప్యశకత్సుహృత్. 22 
లు 

ప్ర. అ. తదా=అప్పుడు, కాలాన్తకయమోపమమ్ాప్రళభయకాలమునందు 

'సంహారముచేయుచున్న యమునితో సమానుడైన, ఠామమ్=రాముళ్ల, కశ్చిత్ 

సుహృత్ =ట్ర స్నేహితుడూ కూడా, అను నేతుమ్=బతిమాలుటకు, అథో=లేదా, 

వక్తుమ్=మాటలాడుటకు, ద్రష్టుం వొపి=లేదా చూచుటకు, న అశకత్ హి=సమర్జుడు 

కాలేదు కదా. 

తా. ఆ సమయమునందు ప్రళయకాలమునందు సంహారముచేయు 

యముడు వలె ఉన్న రాముణ్ణి (బ్రతిమాలుటకు గాని, పలకరించుటకు గాని, 

చూచుటకు గాని ఏ మిత్రునకూ కూడ ధైర్యము లేక పోయెను. 22 

మూ. అధోముఖం స్థితం రానుం తతః కృత్యా ప్రదక్షిణమ్, 

ఉపావర్తత వైదేహీ దీస్యమానం హుతాశనమ్. 23 

ప్ర. అ. తతః=అటు పిమ్మట, వైదే హీ=సీత్ర, అధోముఖమ్=కిందికి ముఖము 

గలవాడుగా, స్టితమ్=ఉన్న, రామమ్ =రాముళ్లో, ప్రదక్షిణం కృత్వా=ప్రదక్రిణము చేసి, 
ఢా వో యి యి 

దీప్యమానమ్=ప్రజ్యలించుచున్న, హుతాశనమ్=అన్నిని గూర్చి, ఉబావర్తతాతిరిగి 

వచ్చెను. 

తా. పిమ్మట సీత తల వంచుకొని నిలచి యున్న రామునకు 

దకిణము చేసి ప్రజ్యలించుచున్న అగ్ని దగ్గరకు వెళెను. 23 
వు Cas 7 
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మూ. ప్రణమ్య దైవలేభ్యశ్చ బ్రాహ్మణేభ్యశ్చ మైధిలీ, న 
బద్దాళ్టులిప్పుటా చేదమువాచాగ్నిసమీపతః, 24 

ప్ర. అ. మైథిలీ=సీత, దైవతేభ్యశ్చ=దేవతలకు, బ్రాహ్మణేభ్యశ్చ=బ్రాహ్మ 
ణులకును, (ప్రణమ్య=నమస్కరించి, అగ్నిసమీపతః=అన్నియొక్క సమీపమునందు, 

బద్దాజ్యలిపుటా=కట్టబడిన దోసిలి కలదై, ఇదమ్=ఈ వాక్యమును, ఉవాచ 

చాపలికెను కూడ. 

తా. సీత దేవతలకు బ్రాహ్మణులకు నమస్కరించి అగ్ని దగ్గర అంజలి 

ఘటించి ఇట్లు పలికెను. 24 

మూ యథా మే హృదయం నిత్యం నాపసర్సతి రాఘవాత్, 

తథా లోకస్య సాక్షీ మాం సర్వతః పాతు పావకః. _ 25 

ప్ర. అ. మే=నాయొక్క, హృదయమ్=హృదయము, రాఘవాత్ =రాము 

నినుండి, నాపసర్పతి యథా=తొలగనిచో, తథా=అట్లు అయినచో, లోకస్య=లోకము 

యొక్క, సాక్తీ=సాక్టి యైన, పావకః=లఅగ్ని, మామ్=నన్ను, సర్వతః=లఅన్ని వైపులనుండి 

పొతుూరక్షించుగాక. 

తా. నా హృదయము ఎన్నడూ రామునినుండి దూరము కానిచో 
(రామునియందే స్థిరముగా ' ఉన్నచో) లోకమునకు సాక్షియైన అగ్ని నన్ను అన్ని 
విధాల రక్షించుగాక. 2 

మూ యథా మాం శుద్దచరితాం దుష్టాం జానాతి రాఘవః, 

తథా లోకస్య సాక్షీ మాం సర్వతః పాతు పావకః. లై 

ప్ర. అ. శుద్దచరితామ్=శుద్దమైన చరితము గల, మామ్=నన్ను, రాఘవ 
రాముడు, దుష్టామ=దుష్టురాలినిగా, జానాతి=తెలి సికొనుచు, యథా=అనుకొను 

చున్నట్లయితే, తథా=అట్టు అయినచో, లోకస్య=లోకమునకు, సాొక్టీ=ాసాక్షి రమైన | 
పావకః=అన్ని, సర్వతణాలఅన్నివైపుల నుండి, మామ్=నన్ను, పాతు=రక్షించుగాక, | 

తా. రాముడు శుద్దమైన చరితముగల నన్ను దుమ్షరాలినిగా ఖౌవిం 

చుచున్నట్లయితే. (నేను రాము డనుకొనుచున్నట్లు చరితము కలదానిని | 
కానిచో) లోకమునకు సాక్టియైన అగ్ని నన్ను రక్షించుగాక. 26 

మూ. కర్మణా మనసా వాచా యథా నాతిచరామ్యహమ్, బ్! 
రాఘవం సర్వధర్మ్శజ్ఞం తథా మాం పాతు పావకః. 27 

ప్ర. అ. అహమ్=నేను, కర్మణా=కర్మ చేతను, మనసా=మనస్సుచేతను, 
వాచా=వాక్కుచేతను, సర్వధర్మజ్ఞమ్-సకలధర్మములను ఎరిగిన, రాఘవమ్=రా 
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ముళ్ల, యథా నాతిచరామి=అతిక్రమించకుండ ఉన్నచో, తథా=అట్లయినచో, 
మామ్=నన్ను, పావకఃాలగ్ని, పాతు=రక్షించుగాక, 

తా, నేను మనస్సుచేత గాని, వాక్కుచేత గాని, కర్మ చేత గాని, ధర్మము 
లన్ని తెలిసిన రాముళ్లి అతిక్రమించకున్నచో అగ్ని నన్ను రక్షించుగాక. 27 

మూ. ఆదిత్యో భగవాన్ వాయుర్తిశశ్చన్లస్తథైవ చ, 
అ త్రి అట్ట ఉల అహశ్సాపీ తథా సనే 5 రాత్రిశ్చ పృథివీ. తథా, 28 

యధథాన్యే౭_పి విజానన్తి తథా చారిత్రసంయుతామ్. 

ప్ర. అ. భగవాన్ =పూజ్యుడైన, ఆదిత్యః=సూర్యుడు, వాయుః=వాయువు, 
దిశ=దిక్కులు, తథైవ చామరియు, చన్హ్రః=చంద్రుడు, అహశ్వాపి=పగలు, తథా= 

మరియు, సంధ్యే=సంధ్యలు, రాత్రిశ్చ=రాత్రి, తథా=మరియు, పృథివీ=భూమి, 

అన్యే౭_ పి=ఇతరులు, చారితసంయుతామ్=సచ్చర్మితతో కూడినదానినిగా, విజానన్తి 
యథా=తెలిసికొన్నచో, తథా=అట్టయినచో, (అగ్ని నన్ను రక్షించుగాకు. 

తా. పూజ్యుడైన సూర్యుడు, వాయువు, దిక్కులు, చంద్రుడు, పగలు, 

సంధ్యలు, రాత్రి. భూమి ఇతరదేవతలు నేను సచ్చరిత్రకలదాని నని ఎరిగి 
ఉన్నచో అగ్ని నన్ను రక్షించుగాక. 28 

మూ. ఏవముక్త్వా తు వైదేహి పర్మిక్రమ్య హుతాశనమ్, 
వివేశ జ్యలనం దీప్తం నిఃశజ్కేనాన్తరాత్మనా. 29 

ప్ర. అ. వైదేహీ=సీత, ఏవమ్=ఇట్లు, ఉక్సాాాపలికి, హుతాశనమ్=అ 
గ్నీని, పరిక్రమ్య=ప్రదక్షిణముచే సి, నిఃశజ్కేన=శంక లేని, అన్నరాత్మనా=మనస్సుతో, 

దిప్తమ్=ప్రజ్యలించుచున్న, జ్వలనమ్=లఅగ్నిని, వివేశ=ప్రవేశించెను. 

తా. సీత ఇట్లు పలికి, అగ్నికి ప్రదక్షిణము చేసి ఏ మాత్రమూ శంక 
లేని మనస్సుతో, (పజ్వలించుచున్న అగ్నిలో (ప్రవేశించెను. 29 

మూ. జనశ్చ సుమహాంస్తత్ర బాలవృద్దసమాకులః, 30 
అ 

దదర్శ మైథిలీం దీప్తాం ప్రవిశన్తీం హుతాశనమ్. 

ప్ర. అ. తత్ర=అక్కడ, బాలవృద్దసమాకులః=బాలులతోను వృద్దులతోను 
వ్యాకులమైన, సుమహాన్ =చాల గొప్పదైన, జనశ్చ=జనము కూడ, హుతాశనమ్= 

అగ్నిని ప్రవిశన్తీమ్=ప్రవేశించుచున్న, దీప్తామ్=౫పకాశించుచున్న, మైథిలీమ్= సీతను, 
దదర్శ=చూచెను, 

తా. అక్కడ నున్న బాలులతోను, వృద్దులతోను వ్యాకులమైన చాల 
పెద్దదైన జనసముదాయము ప్రకాశించుచున్న 'సత అగ్నిలో ప్రవేశించుచుండగా = 
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చూచెను. 30 

మూ. సా తప్తనవహమాభా తప్తకాఖృునభూషణా, 31 
పపాత జ్వలనం దీప్తం సర్వలోకస్య సంనిధౌ. 

ప్ర. అ. తప్త్రనవహేమాభా=శుద్దమైన  బంగారమువంటి కాంతి ౧, 
తప్రకాషానభూషణా=శుద్ద మైన బంగారు అలంకారములు గల, సా=ఆ సీత, సకలో, 

కస్య=సకలలోకముయొక్క, సంనిధౌ=సంనిధియందు, దీప్తమ్=ప్రజ్వలించుచ్చున్న, 

జ్య్వలనమ్=అగ్నిని గూర్చి, పపాత=పడెను. 

తా. శుద్ధమైన బంగారము వంటి కాంతి గల, శుద్ధమైన బంగారు 
ఆభరణములు ధరించిన ఆ సీత అందరి జనుల సమక్షమున (పజ్వలించు చున్న 

అగ్నిలోనికి దుమి కెను. 21 

మూ. దద్భృశుస్తాం విశాలాక్రీం పతన్తీం హవ్యవాహనమ్, 22 
సీతాం సర్వాణి రూపాణి రుక్మ వేదినిభాం తదా. 

ప్ర ఆ, విశాలాక్టీమ్=విశాలములైన నేత్రములు గల, హన్యవాహనమ్=ల్రగ్నిని 

గూర్చి, పతస్తీ మాదుముకుచున్న, రుక్మ వేదినిభామ్=బంగారు వేదికతో సమానురొ 
లైన, తాం సీతామ్=ఆ సీతను, సర్వ్యాణాసమస్తమైన, రూపాణి=భూతములు, 
దదృశుః=చూచినవి, 

తా. బంగారు వేదికతో సమానురాలైన విశాలములైన నేత్రములు గల ఆ 
సీత అగ్నిలోనికి దుముకుచుండగా అప్పుడు సమస్తభూతములు చూచినవి.32 

మూ. దదృశుస్తాం మహాభాగాం ప్రవిశన్తీం హుతాశనమ్, 33 
5 జ దా . యుక్తా... ఎతాం కృతా స్త్రయో లోకాః పుణ్యామాజ్యాహుతీమివ. 

ప్ర. అ. హుతాశనమ్=లఅన్నిని, (ప్రవిశన్తీమ్=ప్రవేశించుచున్న,  ముహాభా 
గామ్=మహాభాగ్యవంతురాలైన, తాం సీతామ్=ఆ సీతను, కృత్స్నాఃాసమస్త మైన, | 
(తయణామూడు, లోకాః=లోకములు, పుణ్యామ్=పవిత్రమైన, ఆజ్యాహుతీమివ=నేతి . 

ఆహుతిని వలె, దదృశుః=చూచిరి. 

తా. అగ్నిలో ప్రవేశించుచున్న మహాభాగ్యవంతురాలైన ఆ సీత చూచుచున్న 
మూడు లోకములవారికిని పవిత్రమైన నేతి ఆహుతి వలె కనబడెను. 3౩ 

మూ. ప్రచుక్రుశుః స్త్రియః సర్వాస్తాం దృష్ట్వా హవ్యవాహనే, 34 
పతన్తీం సంస్కృతాం మన్తైర్వసోర్జారామివాధ్వ రే. . 

ప్ర అ. అధ్వ రే=యజ్ఞమునందు, మన్తై=మంత్రములచేత, సంస్క J 
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తామాసంస్కరింపబడిన, వనోః=ఆజ్యముయొక్క, ధారామివాధార వలె, హవ్య 

వాహనే=అగ్నియందు, పతన్తీమ్=పడుచున్న, తామ్=ఆమెను, దృష్టా=చూచి, 

సర్యాణసమస్త మైన, స్రియఃాస్త్రీలు, ప్రచుక్రుశుః=అరచిరి. 

తా, యజ్ఞములో మంత్రాలచేత సంస్కరింపబడిన ఆజ్యధార వలె అగ్నిలో 

పడుచున్న ఆ సీతను చూచి ప్రీలందరూ బిగ్గరగా ఏడ్చిరి. ర్రి4 

మూ. దదృశుస్తాం త్రయో లోకా దేవగన్లర్వదానవాః, 35 
శప్తాం పతన్తీం నిరయే |గ్రిదివాద్రేవతామివ. 

ప్ర, అ. త్రయః=మూడు, లోకాజలోకములు, దెవగన్షర్వదానవాః= దేవతలు 
గంధర్వులు, ధానవులు, శప్పామ్=శపింపబడిన, నిరయే=నరకమునందు, త్రిదివాత్ = 

స్వర్గమునుండి, పతన్తీమ్=పదుచున్న, దేవతామివ=దేవతను వలె, తామ్=ఆ సీతను, 
దదృశుఃకాచూచరి. 

తా. మూడు లోకములు, దేవగంధర్వదానవులూ కూడ ఆమెను, 
శపింపబడి స్వర్గలోకమునుండి నరకములో పడుచున్న దేవతను వలె చూచిరి. 

మూ, తన్యామగ్నిం విశన్తా పం తు హా హేతి విపులః స్వనః, ౭6 

రక్షసాం వానరాణాం చ సంబభూవాద్భుతోపమః. 

ఇత్యార్లై శ్రీమద్రామాయణే ఆదికావ్యే 

యుద్దకాళ్డే షోడశాధికశతతమః సర్గః, 

ప్ర. అ. తస్యామ్=ఆమె, అగ్నిమ్=అగ్నిని, విశన్హా మ్=ప్రవేశించుచుండగా, 
రక్షసామ్=రాక్షసులయొక్క, వానరాణాం చావానరులయొక్క, అద్భుతో పమః= 
అద్భుతతుల్య మైన, హా హా ఇతి=అయో్యో అయ్యో అని, విపులః౭అధికమైన, 

స్వనణాధ్వని, సంబభూవ=ఆయిను,. 

తా. ఆమె అగ్నిలో ప్రవేశించుదుండగా, రాక్షసులూ, వానరులూ కూడ 
అయ్యో ! అయ్యో ! అని చాల బిగ్గరగా, ఆశ్చర్యముగా అరచిరి. 36 

“బాలానందిని+ అను (శ్రుమదామాయణాంధవ్యాఖ్యానమునందు 

యుద్దకాండలో, నూటవరవోరవ నద్గ సమాప్తము. 



అథ సప్తదశాధికశతతనముః సర్గః 

[రాముని వద్దకు దేవతలు వచ్చుట. (బహ్మ దేవుడు నీవు మహావిష్ణు వని 

రామునకు చెప్పి రాముని స్తుతించుట.] 

మూ. తతో హి దుర్మనా రామః శ్రుత్త్వైవం వదతాం గిరః, 

దధ్యా ముహూర్తం ధర్మాత్మా బాప్పవ్యాకులలో చనః. 1. 

ప్ర. అ. తతః౭అటు పిమ్మట, ధర్మాత్మా=ధర్మాత్ము డన, రామః=రాముడు, 

ఏవమ్=ఇట్టు, వదతామ్=హా హా అని పలుకుచున్నవారియొక్క, గిరః=వాక్కులను, 

శ్రుత్వా=విని, దుర్మనాణాదుఃఖపూరితమైన మనస్సు గలవాడై, బాష్పపూరితలో చనః 
కన్నీటీచేత నింపబడిన నేత్రములు కలవాడై, ముహూర్తమ్=ముహూర్తకాలమును, 

దధ్యౌ=ధ్యానము చేసెను. 

తా, పిమ్మట ధర్మాత్ముడైన రాముడు ఇట్లు హా హా కారము 

చేయుచున్న వారి ఆర్రనాదములు విని దుఃఖించుచున్న మనస్సుతో ॥ కన్నీళ్ళతో 

నిండిన నేత్రములతో ముహూర్తకాలము ఆలోచించుచు నిలబడిపోయెను. 1 

మూ. తతో వైశవణో రాజా యమశ్చ పితృభిః సహ, 

సహస్రాక్షశ్చ దేవేశో వరుణశ్చ జలేశ్వరః. 

షడర్హనయన: (శ్రీమాన్ మహాదేవో వృషధ్వజః, 
కర్తా సర్వస్య లోకస్య బ్రహ్మా బ్రహ్మవిదాం వరః. og 

ఏతే సర్వే సమాగమ్య విమానైః సూర్యసంనిభైః, 

ఆగమ్య నగరీం లజ్కామభిజగ్ముశ్చ రాఘవమ్. 4 

ప్ర అ. తతః=అటు పిమ్మట, రాజా=యక్షుల రాజైన, వైశవణాః=ాకుబే 

రుడు, పిత్సధిః సహ=పితృదేవతలతో కూడ, యమశ్చ=యముడు, దే వేశఃజ దేవతల 
ప్రభువైన, సహస్రాక్షశ్చ=ఇంద్రుడు, జలేశ్వరః=జలమునకు ప్రభువైన, వరుణాశ్చ= 
వరుణుడు, షడర్హనయనణామూడు నేత్రములు గల, శ్రీమాన్ =శ్రీమంతు డైన, 
వృషధ్వజః=వృషభము ధ్వజమునందు గల, మహాదేవః=మ హేశ్వరుడు, సర్వస్యవ=స 

మస్తేమైన, లోకస్య=లోకమునకు, కర్తా=కర్త అయిన, బ్రహ్మవిదామా(బహ్మ వేత్తలలో, 
వరఃశ్రేష్పు డైన, బ్రహ్మాబ్రహ్మయు, ఏతే=వీరు, సర్వే=అందరు, సమా గమ్య= 

కలసి, సూర్యసంనిభైః=సూర్యునితో సమానములైన, విమానైావిమానములచేత, 



యుద్ధకాండము 729 

లజ్కాం నగరీమ్=లంకానగరమును గూర్చి, ఆగమ్య= వచ్చి, రాఘవమ్=రాముళ్ల, 
అభిజ గ్ముఖాసమీ వ పించిరి. 

తా. ఇంతలో కుబేరుడు, పితృదేవతలతో కూడిన యముడు, దేవతల 
ప్రభువైన ఇంద్రుడు, జలమునకు (ప్రభువైన వరుణుడు, మూడు నేత్రములు 
గల, శ్రీమంతుడు, వృషభధ్వజుడూ అయిన మ హేశ్వరుడు, సకల జగత్తును 
సృజించు, బ్రహ్మవేత్తలలో (శష్ఫడైన బ్రహ్మదేవుడు-వీరందరూ కలసి, సూర్యుని 
వంటి విమానములచేత లంకానగరము చెరి రాముని వద్దకు వెళ్లిరి. 2-4. 

మూ. తతః సహస్తాభరణాన్ ప్రగృహ్య విపులాన్ భుజాన్, 

అబ్రువం స్త్రీ దశ శేషా రాఘవం ప్రాజ్టలిం స్థ సితమ్. ర్ 

ప్ర అం తతః= =అటు పిమ్మట, త్రిదశశేష్టాః=ఆ దేవతా(శ్రేష్టులు, 

సహస్తాభరణాన్ =హస్తాభరణములతో కూడిన, విపులాన్= దీర్ణములైన, భుజాన్ = 
భుజములను, (ప్రగృహ్య= పైకి ఎత్తి, ప్రాళలిమ్= కట్టబడిన. దోసీలి కలవాడై, 

స్థీతమ్= =నిలచిన, రాఘవమ్=రాముణి గూర్చి, అబ్రువన్ =పలికిరి. 

తా ఆ దేవతా శ్రేష్ళులందరూ హస్తాభరణములతో కూడిన దీర్ణములైన 

భుజములను ఎతి, దోసిలి కట్టి నిలచి ఉన్న రామునితో ఇట్లు పలికిరి. నా 

మూ. కర్తా సర్వస్య లోకస్య (షో జ్ఞానవతాం ప్రభుః, 

ఉేక కే కథం సీతాం సతన్తీం హవ్యవాహచై, 6 

కథం దేవగణ [శ్రేష్టమాత్మానం నావబుద కో ధన 

ప్ర. అ. సర సర్భుస్థ సమస్తమైన, లోకస్య=లోకమునకు, కర్తా=కర్తవు, జ్ఞాన 

వతామ్=జ్ఞానవంతులలో, శేష్టః= (శ్రేషుడవు, ప్రభుః= సర్వసమర్హుడవూ అయిన నీవు, 

హష్టవాహనే- =అగ్నియందు, పతస్తీమ్= =పడుచున్న, సీత్రామ్=సీతను, కథమ్= =ఎట్టు, 

ఉపేక్ష సే ఉ పేక్తించుచున్నావు? దేవగణ శ్రేష్టమ్దేవతాగణమునందు (శ్రేష్పుడవైన, 
ఆత్మానమ్= నిన్ను, కథమ్=ఎట్లు, నావబుద్ద్య సే=తైరిసికొనుట లేదు? 

తా. సకలలోకములకు కర్తవు, జ్ఞానవంతులలో (శ్రేష్టుడవు, సర్వసమర్హు 

డవు అయిన నీవు సీత అగ్నిలో పడుచుండగా ఎందుకు ఉ పేక్టించుచున్నావు 

దేవతాగణములో (శేష్టుడవైన నిన్ను''.గూర్చి ఎందుకు తెలి సికొనుటలేదు ? 

మూ. బుతధామా వసుః పూర్వం వసూనాం చ ప్రజాపతిః, 7 

త్రయాణామ పీ లోకానామాదికర్త్హా స్వయం ప్రభుః. 

ప్ర. అ. పూర్వమ్= పూర్వకల్పమునందు, వసూనామ్=వసువులలో, 

బుతధామా=బుతధాము డను, వసుః=వసువు, త్రయాణామపి=మూడు, లోకా 
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నామ్=లోకముల యొక్క, ఆదికర్తా*మొదటి కర్త, స్వయం ప్రభుః=తనకు తానే 
సర్వసముర్దుడూ అయిన, ప్రజాపతి ప్రజాపతివి. 

తా, నీవు పూర్వకల్పములో, వసువులలో  బుతధాముడ వను 

. వసువువు. మూడు లోకములను సృష్టించిన, ఇతర ప్రభువు లెవ్వరూ లేని 

(పజాపతివి. 

మూ. రుద్రాణామష్టమో రుద్రః సాధ్యానామపి పజమఒ రీ 

అశ్వినౌ చాపి కర్ణౌ తే సూర్యాచన్హామసౌ దృశౌ. 

ప్ర. అ. రుద్రాణామ్=రుద్రులలో, అష్టమః=ఎనిమిదవ, రుద్రః=రు దుడవు. 

సాధ్యానామ్ అపి= సాధ్యులలో, పజ్బమః=ందవవాడవు. అశ్వినౌ=అశ్వినీడవతలు, 

ములు. 

తా. నీవు రుద్రులలో ఎనిమిదవ రుద్రుడవు. సాధ్యులలో ఐదవవాడవు. 
అశ్వినీ దేవతలు నీ చెవులు, సూర్యచంద్రులు నీ నేత్రములు. రి | 

మూ. అన్తే చాదౌ చ లోకానాం దృశ్యసే చ సరంతప, 9 

ఉసేక్షకే చ వైదేహీం మానుషః ప్రాకృతో యథా. 

ప్ర. అ. సరంతపాశత్రుసంహారకుడా ! లోకానామ్=లోకములయొక్క, | 
ఆదౌ=ఆదియందు, అన్తే చాఅంతమునందు, _ దృశ్యసే-చూడబడుచున్నావు. 

ప్రాకృత ప్రాకృతుడైన, మానుషో యథా=మానవుడవు వలె, వైదే హీమ్= సీతను, 

ఉపేక్ష =ఉ పేక్రించుచున్నావు. 

తా. ఓ శత్రుసంహారకుడా ! నీవు లోకములకు ముందు, వాటి 

నాశానంతరము కూడ ఉండువొడవు. అట్టి నీవు సాధారణ మానవుడు వలే 

సీతను ఉపేక్రించుచున్నావు. 9 

మూ. ఇత్యుక్తో లోకపొలైస్తెః స్వామీ లోకస్య రాఘవః, 10 

అబబవిత్తి) దశ శేష్టాన్ రామో ధర్మభృతాం వరః, 

ప్ర. అ. తైః లోక్షపాలైః=ఆ లోకపాలకులచేత, ఇతి=ఇట్లు, ఉక్త౭౭ాపలక 

బడిన, లోకస్య=లోకమునకు, స్వామీ=ప్రభువైన, రాఘవణారఘువంశసంజాతు 
డైన, 

ధర్మభృతామ్=ధర్మమును పోషించువారిలో, వరఃశేష్ణుడైన, రామణారాముడు, 

త్రిదశశ్రేష్టాన్=ఆ దేవత్యాశ్రేష్టులను. గూర్చి, అబ్రవీత్ =పలికెను. 
తా. లోకమునకు ప్రభువు, రఘువంశమునందు పుట్టినవాడు, 

ధర్మమును సంరక్షించువారిలో (శ్రేష్పుడూ అయిన రాముడు ఆ దేవతానాయకులతో 
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ఇట్లు పలికెను. 10 

మూ. ఆత్మానం మానుషం మన్యే రామం దశరథాత్మజమ్, క్షే 
సోఒహం యస్య యతశ్సాహం భగవంస్తద్రవీతు మే. 

ప్ర. అ, ఆత్మానమ్=నన్ను, దశరథాత్మ జమ్ =దశరథుని కుమారుడు, 
మానుషమ్=మానవుడు అయిన, రామమ్=రాముళ్లీగా, మన్యే=తలచుచున్నాను. సః 
అహమ్=లట్టి నేను, యస్య=ఎవనికి సంబంధించినవాడనో, అహమ్=నేను, యశ్చవ=ఎ 
వడనో, తత్ =దానిని, భగవాన్ =భగవంతుడవైన నీవు, మే=నాకు,బవీతుచచె ప్పెదవు 
గాక ! 

తా. నేను దశరథకుమారుడైన రాము డను పేరు గల మానవుడను 
అనియే అనుక్నుచున్నాను. నేను ఎవరివాడనో, ఎందువలన ఇట్లున్నానో 

భగవంతుడ వైన నీవు చెప్పుము, nu 

మూ. ఇతి బ్రువాణం కాకుత్ణ గం బ్రహ్మా బ్రహ్మవిదాం వరః, 12 

అబ్రవీచ్చ ణు మే వాక్యం సత్యం సత్యపరాక్రమ. 

ప్ర. అ. ఇతి=ఇట్లు, (బువాణమ్=పలుకుచున్న, కాకుట్ట మ్=రాముణ్ణి 

గూర్చి, బ్రహ్మవిదామ్= బ్రహ్మ వేత్తలలో, వరః శేష డైన, బ్రహ్మా=బ్రహ్మ, అబ్రవీత్ = 
పలికెను. సత్యపరాక్రమ=సత్యమైన పరాక్రమము గలవాడా ! మే=నాయొక్క, 
సత్యమ=సత్యమైన, వాక్యమ్=వాక్యమును, శృణు=వినుము. 

తా. ఇట్లు అనుచున్న రామునితో వేదవేత్తలలో (శేష్టుడైన బ్రహ్మదేవుడు 

ఇట్టు పలికెను. “సత్యమైన పరాక్రమము గల రామా ! నేను చెప్పుచున్న 
సత్యమైన మాట వినుము.” 12 

మూ. భవాన్నారాయణో దేవః శ్రీమాంశ్చ|క్రాయుధః ప్రభుః, 13 

ఏకళ్ళజ్ో వరాహస్త (౦ భూతభవ్యసపత్నజిత్. 
ఇ ప్ర. అ. _ భవాన్ =నీవు, దేవ=స్వయముగా (పకాశించువాడవు, 

శ్రీమాన్=ఎల్లప్పుడూ లక్ష్మితో కూడినవాడవు, చక్రాయుధకాచక్రము ఆయుధ 
ముగా కలవాడవు, ప్రభుఃసమర్జ్హుడవు అయిన, నారాయణః=నారాయణుడవు. 

త్వమ్=నీవు, ఏకశ్ళబ్గః=ఒక కొమ్ముగల, వరాహఃావరాహమూర్తివి.  భూతభవ్య 
సపత్నజిత్ =భూతకాలమునకు, భవిష్యత్కాలమునకు సంబంధించిన శత్రువులను 
జయించువాడవు. 

తొ, నీవు స్వప్రకాశస్వరూపుడు, లక్ష్మీ సమేతుడు, చక్రము 
ఆయుధముగా గలవాడు, సర్వసమర్జుడూ అయిన నారాయణుడవు. నీవు ఒక 
కొమ్ము గల వరాహమూర్తి. భూతకాలములోని శత్రువులను జయించినవాడవు. 
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భవిష్యత్తుకు సంబంధించిన శత్రువులను జయించగలవాడవు. Rg 

మూ. అక్షరం బ్రహ్మ సత్యం చ మధ్యే చాన్తే చ రాఘవ, I 

లోకానాం త్వం పరో ధర్మో విష్టక్వేనశ్చతుర్చ్భుజః. 

ప్ర. అ. అక్షరమ్నాశము లేనిది, మధ్యే చ=మధ్యయందు, అనే. 
చ=అంతమునందూ కూడ, సత్యం చాసత్యమైన, బ్రహ్మాబ్రహ్మ, న్ తమ్ నీవ్చ, 
లోకానామ్= =లోకములయొక్క, పరణాగొప్ప, ధర్మఃాధర్మము. విష్వ ఎనాఆన్ని 

వైపులా సేన గలవాడవు. చతుర్చ్భుజణానాలుగు భుజములు గలవాడవు. 

తా. వినాశరహితము, మధ్యయందు, అంతమునందు కూడ సత్యమూ 

అయిన బ్రహ్మ నీవే. లోకుల అత్యుత్తమధర్మ ము యజ్ఞము నీవే. నీ సైన్యము 
అంతటా వ్యాపించి ఉన్నది. నీవు నొల్లు భుజములు కలవాడవు. l4 

మూ. శార్జధన్వా హృషీకేశః పురుషః పురుషోత్తమః 15 
అజితః ఖడ్గధృగ్విస్టుః కృష్ణ శ్చైవ మహాబలః. 

ప్ర అ. నీవు, శార్బ్లధన్వాజశార్బ్ల మను ధనస్సు కలవాడవు, 
హృ షీ కేశఃాఇంద్రియములకు అధిపతిని. పురుషః=హృదయగుహలో ఉందువా 

డవు. పురుషోత్తమఃాపురుషులలో ఉత్తముడవు. అజితః౭జయించబడనివాడవు, 

ఖడ్గభృత్ =నందక మను ఖడ్గమును ధరించినవాడవు. విష్ణుః=అంతటా వ్యాపించి 
నవాడవు. కృష్ణ శ్చైవాభూమికి సుఖము నిచ్చువాడవు. మహాబలఃగ్ొప్పు బలము 
గలవాడవు. 

తా. నీవు శార్జ్లమును ధరించువొడవు. ఇంద్రియములను నియ 
మించువాడవు. మానవుల 'హృదయగుహలో నివసించువాడవు. పురుషులలో 

ఉత్తముడవు. జయింపబడనివాడవు. ఖడ్గమును ధరించువాడవు. అంతటా 

వ్యాపించి ఉన్నవాడవు. భూమికి సుఖము ఇచ్చువాడవు. గొప్పు బలము 

గలవాడవు. | 15 

మూ. సేనానీర్ధామణీశ్చ త్వం త్వం బుద్ధి స్త్వం క్షమా దమః. 16 
ప్రభవశ్చాష్యయశ్చ త్వముపేన్లో మధుసూదనః. 

ప్ర అ. త్వమ్= =నీవు, సేనానీ=ేనాపతివి. గ్రామణీశ్చ= గ్రామాధిపతివి. | 
త్వమ్= =నీవు, బుద్ధిఃాబుద్ధివి. త్వమ్= =నీవు, క్షమా=ఓర్వు. ద్మః=ఇరిదైయ | 
న త్వమే= =నీవ్, ప్రభవఃసృష్టి, అప్యయశ్చ= ప్రలయము కూడు. 

ఉపేన్హిః=ఉే ఎంద్రుడవు. మధుసూదనఃామధు వను రాక్షసుని చంపినవాడవు+ 

తా. నీవు సేనానాయకుడవు. (గ్రామాధిపతివి. నీవే బుద్ది, 
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ఓర్పు, ఇంద్రియ నిగ్రహము, సృష్టిపళయములు. నీవే ఉపేంద్రుడవు. నీవే 
మధుసూదనుడవు. 16 

మూ. ఇన్లాకర్మా మహేన్హుస్త్యం పద్మనాభో రణాన్తకృత్, 17 
శరణ్యం శరణం చ త్వామాహుర్తివ్యా మహర్షయః. 

ప్ర అ. త్యమ్=నివు, వన్హుకర్మా=ఇంద్రుని వంటి కర్మలు చేయగలవా 
డవు. మ హెన్త్రక౯మ హెంద్రుడవు. పద్మనాభః=నాభియందు పద్మ మున్నవాడవు. 

రణాన్తకృత్ =రణమునందు. వినాశము చేయువాడవు. దివ్యాణదివ్యులైన, మహ 
రయః=మహరులు, త్వామ్=నిన్ను, శరణ్యమ్=శరణుజొచ్చినవారిని . రక్షించగలిగిన, 
యె, యు యల 

శరణమ్ =శరణమునుగా, ఆహుఃాచెప్పుచున్నారు. 

తా. నీవు ఇంద్రుని వంటి పనులు చేయగలవాడవు. నీవే ఇందుడవు. 

సీ నాభియందు పద్మమున్నది. యుద్దములో వినాశము చేయువాడవు నీవే. 

నీవు శరణు జొచ్చిన వారిని రక్షింపగలిగిన శరణమని దేవర్షులు చెప్పుదురు. 17 

మూ, సహగస్రశృజో వేదాత్మా శతథీర్లో మహర్హభః. 18 

త్వం త్రయాణాం హి లోకానామాదికర్తా స్వ్యయంప్రభుః. 

సిద్దానామసి సాధ్యానామాశ్రయశ్చాసి పూర్వజః. 19 

ప్ర. అ, సహ(స్రశృబ్గః=వేయి (శృంగములు) శాఖలు గల, శతగీర్ష= 

వందలక్”లది విధివాక్యము లనే శిరస్సులు గల, మహర్షభః=గొప్ప కర్మలను 

విమర్శించు, వేదాత్మా=వేదస్వరూపుడవు. త్వమ్=నీవు, త్రయాణామ్= మూడు, 

లోకానామ్=లోకములకు, ఆదికర్హా=సృష్టికర్తవు. స్వయంప్రభుఃణస్వయముగా ప్రభు 
వుషు. సిద్దానామ్= సిద్దులకు, సాధ్యానామ పి=సాధ్యులకు, పూర్వజః=పూర్వమునందే, 

ఉన్న, ఆశయః చాఆశ్రయముగా కూడ, అసి=అయి. ఉన్నావు. 

తా, నీవు వేలకొలది శాఖలు అనే క్"మ్మలు, వందలక్?”లది 

విధివాక్యము లనే శిరస్సులు గల, గొప్ప  కర్మాలోచనము చేయు వేదములు 
ఆత్మగా కలవాడవు. మూడు లోకములను సృష్టించినవాడవు. స్వతంత్రుడవు. 

'నీవు సిద్దులకు .సాధ్యులకు అతి ప్రాచీనమైన ఆశ్రయమైనవాడవు. 18, 19 

మూ. త్యం యజ్ఞస్త నం వషట్కారస్త $మోంకారః పరాత్సరః, 20 

ప్రభవం నిధనం వా తే నో విదుః కో భవానితి, 

ప్ర అ. త్వమ్=నీవు, యజ్ఞ=యజ్ఞము. త్వమ్=నీవు, వషట్కారః= 
వషట్కారము. ర్ావు, ఓంకారః=ఓంకారము. పరాత్ =పరమైనదానికం టె, 

పరఃాపరుడవు. లే=నీయొక్క, (ప్రభవమ్=పుట్టుకను, నిధనం చాపి=నాశమును, 
నో విదుః=ఎరుగరు. భవాన్=నీవు, కః ఇతి=ఎవరు అని, ఎరుగరు. 
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తా నీవే యజ్ఞము, నీవే వషట్కారము, నీవే ఓంకారము, నీవు 

అందరికంటె ఉత్కృష్టుడవు. నీ పుట్టుకను గాని, నాశమును గాని, నీవు 
ఎవరవు అను విషయమును గాని ఎవరూ ఎరుగరు. 20 

మూ. దృశ్యసే సర్వభూతేషు గోషు చ బాహ్మణేషు చ 21 

దిక్షు సర్వాసు గగనే పర్వతేషు నదిషుచ 

ప్ర అ. సర్వభూతేషు=సమస్తభూతములయందు, గోషు చ=గోవులయందు, 

బ్రాహ్మణేషు చాబ్రాహ్మణులయందు, సర్వాసు=సమస్తమైన, దిక్టు=దిక్కులయందు, | 

గగనే=ఆకాశమునందు, పర్యతేషుజపర్వతములయందు, నదీషు చానదులయందు, 

దృశ్యసే-చూడబడు చున్నావు. 

తా. నీవు సకలప్రాణులలోను, గోవులలోను, బ్రాహ్మణులలోను, సమస్త 
దిక్కులయందు, ఆకాశమునందు, పర్వతములలో ను, నదులలోను కనబడుదువు, 

మూ. సహస్రచరణః శ్రీమాన్ శతశీర్షః సహస్రదృక్, 22 
త్వం ధారయసీ భూతాని పృథివీం చ సపర్వతామ్. 

ప్ర అ. సహస్రచరణజవేలకొలది పాదములు గలవాడవు, ఢ్రీమాన్ =లక్ష్మి 
సహితుడవు, శతశీర్ష=వందలకొలది శిరస్సులు గలవాడవు, సహస్రదృక్-వేలక్ొలది . 

నేత్రములు గలవాడవు, అయిన, త్వమ్=నీవు, భూతాని=భూతములను, సపర్వ | 

తామ్=పర్వతములతో కూడిన, పృథివీం చాభూమిని, ధారయసి=ధరించుచున్నావు. 

తా, వేలకొలది పాదములు, వందలకొలది శిరస్సులు, వేలకాలది. 

నేత్రములు గల లక్ష్మీసహితుడవైన నీవు _ సమస్తప్రాణులను, పర్వతములతో 
కూడిన భూమిని ధరించుచున్నావు. 22 

మూ, అన్తే పృ్పథివ్యాః సలిలే దృశ్య సే త్యం మహోరగః, 23 . 

త్రీన్ లోకాన్ ధారయన్ రామ దేవగన్దర్వదానవాన్ . 

ప్ర అ. రామ=ఓ రామా ! పృథివ్యాఃభూమియొక్క, అన్తేడాఅంత | 
మునందు, సలిలే=నీటిలో, తృ్యమ్=నీవు, త్రీన్ =మూడు, లో కాన్ =లో కములను, ' 

దేవగన్దర్వదానరాన్=దేవతలను, గంధర్వులను దానవులను, ధారయన్ =ధదించు, 

మహోరగణామహాసర్చమై, దృశ్య సే=కనబడుచున్నావు. 

తా. రామా భూమికి అడుగున నీటిలో నీవు ఆదిశేషుని రూపములో . 
మూడు లోకాలను, దేవగంధర్వదానవులను, ధరించుచు కనబడుచున్నావు. 23 

మూ. అహం హృదయం రామ జిహ్వా దేవీ సరస్వతీ, 24 

దేవా రోమాణి గాత్రేషు బ్రహ్మణా నిర్మితాః ప్రభో. 
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ప్ర అ. రామాఓ రామా ! అహమ్=నేను, తే= =నీయొక్క, 

హృదయమ్=హృదయము. దేవీ=దేవియైన, సరస్వతీ=సఠస్వతి, జిహ్వా=జిహ్య. 

ప్రభో=ఓ ప్రభూ, దేవాః=దేవతలు, సర్వ? గామా =సమస్త అవయవములయందు, 

రోమాణి=రోమములుగా, బ్రహ్మణా= బ్రహ్మచెత నాచేత, నిర్మితాః=నిర్మి ంసబడి 

నారు. 

తౌ, రామా నేను నీ హృదయము. సరస్వతీదేవి నీ నాలుకు ఓ 

ప్రభూ ! నీ సమస్తఅవయవములయందు దేవతలు రోమములుగా నాచేత 
నిర్మింపబడినారు. 24 

మూ. నిమేష స్మృతా రాత్రిరున్మేషో దివసస్తథా, 25 

సంస్కారాస్త ఇభవవ్వేదా నై నెతదస్తి త్వయా ఐనా, 

ప్ర అ త్రే= =నీయొక్క, నిమేషః= రెప్పపాటు, రాతిః=రాత్రిగా, 

ి ఎలా చెప్పబడినది. తథధా= మరియు, ఉన్మేషః=కండ్లు తెరచుట, దివసః=పగలు. 

సంస్కారాః=విధిని'షేధములు, _ వేదాః=వేదములు. త్వయా వినా=నీవు లేని, 
ఏతత్ =ఇది, నాస్తి=లేదు. 

తా. నీ కనురెప్పపాటు రాత్రి , కన్ను తెరచుట పగలు, విధినిషేధములు 

వేదములు, నీవు లేనిది ఏదీ లేదు. 25 

మూ. జగత్సర్వం శరీరం తే స్థర్యం తే వసుధాతలమ్. 26 

అగ్నిః కోప; ప్రసాద ఢమ; శీ శ్రీవత్సలక్షణః. 

ప్ర. అ. సర్వమ్=సమస్తమైన, జగత్ =జగత్తు , తే=నీయొక క్క, శరీరమ్ =శరీ 

రము. తే=నీయొక క్క, స్టెర్యమ్= సెర్యము, వసుధాతలమ్=భూమి. కోప్క=కోపము, 

అగ్నిః= on త్రే= సీయొక్క్, ప్రసోదః= అనుగ్రహము, సోమః=చంద్రుడు. శ్రీవత్స 
లక్షణఃాని వు విష్ణువు. 

తా ఈ జగత్తంతా నీ శరీరమే. నీ స్థిరత్వమే భూమి. నీ కోపము 

అన్ని, నీ ప్రసాదము చంద్రుడు, నీవు విష్ణువు. 26 

మూ. త్వయా లోకా స్త్రయః క్రొన్లాః పురా స్వెర్పిక్రమై స్ర్రిభిః, 27 

మ హేన్రుశ్చ కృతో రాజూ బలిం బదా న, "సుదారుణమ్. 

ప్ర అ. పురా= పూర్వము, త్వయా =నీచేత, స్వెణానీ సంబంధమైన, 

త్రిభిఃా =మూడు, విక్రమైఃా పాదన్యాసములచేత, (త్రయః= =మూడు, లోకాః=లోకములు, 

రానా ఆక్రమించబడినవి. సుదారుణమ్=చాల భయంకరుడైన, బలిమ్=బలిని, 

బద్దాాకట్ట, మహే వాన్హ్రః= =మహే హెందుడు, రాజూ=రాజుగా, కృతః౭=చేయబడినాడు. 
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తా. పూర్వము నీవు మూడు పాదన్యాసములచేత మూడు లోకములను 
ఆక్రమించి, భయంకరుడైన బలిని బంధించి దేవేంద్రుని త్రిలోకప్రభువునుగా 

. చేసినావు. . 27 
ర్తి అ అల జ అనాం మూ. ఎతా లక్షీ శ్రర్భవాన్ విష్ణుర్తేవః కృష్ణః ప్రజాపతిః, 28 

వధార్థం రావణ స్యేహ ప్రవిష్టో మానుషీం తనుమ్. 

ప్ర, అ. సీత్రా= సీత, లక్ర్మీఃలక్ష్మి. భవాన్ =నీవు, దేవః=ప్రకాశస్వరూ 

పుడు, కృష్ణ=కృష్ణవర్హము కలవాడు, ప్రజాపతిఃప్రజాపతిస్వరూపుడూ అయిన, 
విష్ణుణావిష్టువు. రావణస్య=రావణునియొక్క, వధార్దమ్=వధ కొరకు, ఇహైఇక్కుడ, 
మానుషమ్=మనుష్యసంబంధమైన, తనుమ్=శరీరమును, ప్రవిష్టణాప్రవేశించినావు. 

తా. సీత లక్ష్మీదేవి. నీవు ప్రకాశస్వభావము గల, కృష్ణవర్డుడైన, 
ప్రజాపతి స్వరూపుడైన విష్ణువు. నీవు ఈ లోకమునందు రావణుని వధించుట కి 
మనుష్య శరీరము దాల్సినావు. 28 
మూ. తదిదం నస్త్వయా కార్యం కృతం ధర్మభృతాం వర, 29 

నిహతో రావణో రామ ప్రహృష్టో దివమాక్రమ. 
లు 

ప్ర. అ. ధర్మభృతామ్=ధర్మమును పోషించువారిలో, వర్నాశేష్బుడా, 
రామ=రామా, తల్=ఆ, ఇదమ్=ఈ, నః కార్యమ్=మా కార్యము, కొతమ్=చెయబ 
డినది. రావణః=రావణుడు, నిహతః=చంపబడినాదు. ప్రహృష్టః=సంతో షించినవాడ్ష | 
దివమ్=స్వర్గమును, ఆక్రమ=అధిష్మించుము. 

తా. ధర్మమును పోషించువారిలో శ్రేష్టడవైన ఓ రామా ! నీవు, 
రావణుణ్ణి చంపి మా కార్యమును పూర్తి చేసితివి. ఇంక సంతోషముతో తిరిగ | 
స్వర్గమును అధిష్టించుము. 29 

మూ. అమోఘం దేవ వీర్యం తేన తే మోఘాః పరాక్రమాః, 30 

అమోఘం దర్శనం రామ అమోఘస్తవ సంస్తవః, 

ప్ర అ. దేవాఓ ప్రభూ తే=యొక్క, వీర్యమ్ =బలము, అమోఘమ్=వ్య 

ర్థము కానిది. తే=నీయొక్క, పరాక్రమాః=పరాక్రమములు, మోఘాః=వ్యర్థముఎలు, 
నెకావు. రామారామా, దర్శనమ్=నీ దర్శనము, అమోఘమ్=వ్యర్థము కానిది. 
తవానీ యొక్క, సంస్తవణాస్తుతి, అమోఘః=వ్వర్లము కానిది. 

తా ఓ ప్రభూ! నీ వీర్యము అమోఘము. నీ పరాక్రముములు 
అమోఘములు. ఓ రామా నీ దర్శనము అమోఘము. నిన్ను స్తుతించుట 
అమోఘము. ౨ ౩ 
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మూ. అమోఘాస్తే భవిష్యన్తి భక్తిమన్తో నరా భువి, 31 

యే త్వాం దేవం (ధ్రువం భక్తాః పురాణం పురుషోత్తమమ్, 

ప్రాప్నువన్తి సదా కామానిహ లోకే పరత్ర చ. 32. 

ప్ర. అ. _ భువిభూలోకమునందు, తే భక్తిమన్తణానీ భక్తి గల, 

నరాః=నరులు, అమోఘాఃావ్యర్థము కానివారు, భవిష్యన్తి=కాగలరు. యే=ఎవరు, 

' దేవమ్=ాప్రభువు, (ధువమ్=నిత్యుడు, పురాణమ్=ప్రాచీనుడు, పురుషోత్తమమ్=పు . 

రుషోత్తముడూ అయిన, త్వామ్=నిన్ను గూర్చి, భక్తాణభక్తులో, వారు, ఇహ 

లోకే=ఈ లోకమునందు, పరత్ర చెపరలోకమునందు, 'పదా=" ఎల్లప్పుడూ, 
కామాన్ =కామములను, (ప్రాప్నువన్తి=పొందుదురు. 

తా. ఈ భూలోకములో నీయందు భక్తి గలవారు సార్థకమైన జీవితము 

కలవారు అగుదురు. ప్రభువు, నిత్యుడు, పురాతనుడు, పురుషులలో (శేష్ముదూ 

అయిన నీ యందు భక్తి గలవారు ఇహలోకమునందు, పరలోకమునందు కూడ 

ఎల్లపుడూ తమ కోరికలను పొందెదరు. 31, 32 

మూ... ఇమమార్గం స్తవం దివ్యమితిహాసం పురాతనమ్, 33 

యే నరాః కీర్తయిష్యన్తి నాస్తి తేషాం పరాభవః. 

ఇత్యార్లే శ్రీమద్రామాయణే ఆదికావ్యే 

యుద్రకాణ్ణే సప్తదశాధికశతతమః సర్గః 

ప్ర అ యే నరాజఏ మానవులు, , దివ్యమ్=దివ్యము, పురాత , 
: నమ్౫పాచీన మైన, ఇతిహాసమ్=ఇతిహాసము, ఆర్షమ్=వేదసంమతమూ అయిన, ' 

ఇనుమ్=ఈ, _స్తవమ్ాస్తోత్రమును, _ కీర్తయిష్యన్తి=పరింతురో, _ తేషామ్=వారికి, 
పరాభవః=పరాభవము, నాస్తి=లేదు. 

తా. పురాతనేతిహాసమునకు సంబంధించిన ఈ దివ్యమైన స్తోత్రమును 
పఠించు మానవులకు ఎన్నడూ పరాభవము ఉండదు. 33 

“బాలానందిని+” అను శ్రుమదామాయణాంధధ వ్యాఖ్యానమునందు 

యుద్దకాండలో నూటపది హేడవ సరధ సమాప్తము. 



అథ అష్టాదశాధికశతతమః సరః 
NO 

[అగ్ని దేవుడు (పత్ఫక్ష యై నీత పదితురా అన చెప్పు రామునకు సమర్చిం 

చుట. రాముడు సంతోషపూర్యకముగా ఆమెను స్వీకరించుట. ] 

మూ. ఏతచ్చుత్వా శుభం వాక్యం పితామహసమీరితమ్, . 

అజ్కేనాదాయ వైదే హీముత్సపాత విభావసుః. 1 

ప్ర. అ. _ విభావసుకాలగ్ని, పితానుహసమీరితమ్=|బహ్మ దేవునిచేత 

పలకబడిన, శుభమ్=శుభమైన, ఏతత్ =ఈ, వాక్యమ=వాక్యమును, (శుత్వా౭విని, 

వైదే హీమ్=సీతను, అజ్కేన=అంకముచేత, ఆదాయ=గహించి, ఉత్సపాత= పైకీ 

వచ్చెను. 

తొ. అగ్నిదేవుడు బ్రహ్మ పలికిన శుభమైన ఈ వాక్యము విని, 
సీతను అంకముపై కూర్చుండబెట్టుకొని పైకి లేచెను. 1 

మూ. విధూయాథ చితాం తాం తు వైదేహిం హవ్యవాహనః, 

ఉత్తప్తా మూర్తిమానాశు గృహీత్వా జనకాత్మజామ్. ' 2 
ప్ర అ. అథ=లఅటు పిమ్మట, హవ్యవాహన్యలగ్ని; మూర్తి మాన్ =మూ 

ర్తిగలవాడై, ఆశు=: శీఘ్రముగా, తామ్=ఆ, చితామ్చితను, విధూయ= కై పైకి 

త్రోసివేసి, జనకాత్మజామ్=జనకుని కుమార్తె యైన, తాం వైదే హీమ్=ఆ సీతను, 

గృహీత్వా= (గ్రహించి, ఉత్తస్తా= పెకి లేచెను. 

తా, అగ్నిదేవుడు శరీరము ధరించి వెంటనే ఆ చితను పైకి 
(తోసివేసి జనకుని కుమార్తె యైన సీతను తీసికొని పైకి లేచెను. 2 

మూ, తరుణాదిత్యసంకాశాం తప్తకాఇనభూషణామ్, 

రక్తామ్చురధరాం బాలాం నీలకుఇీ తమూర్హజామ్. తె 
అక్షిష్షమాల్యాభరణాం తథారూపామునిన్లితామ్, 

దదౌ రామాయ వైదేహేమజ్కే కృత్యా విభావసుః. త్వ 

ప్ర. అ. విభావసుణాలగ్నిదేవుడు, తరుణాదిత్యసంకాశామ్=లేతసూర్యునితో 
సమానురాలు, : తప్తకాషానభూషణామ= శుద్దమైన, బంగారు అలంకారములు గలదె. 

రక్కామృరధరామ్= ఎజ్జని వస్త్రములు ధరించినది, నీలకుఇీ తమూర్హజామ్= నల్లని 
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వంగిన జుట్టు గలది, అక్షిషమాల్యాభరణామ్ =నలగని మాలికలు ఆభరణములు 

గలది, తథారూపామ్=పూర్వమెట్టి రూపమో అట్టి రూపమే. గలది, అనిన్ది 

తామ్=నిందింపబడనిది అయిన, బాలామ్=బాల అయిన, వెదేహీమ్= సీతను, 

అజ్కే=అంకమునందు, కృత్యా=ఉంచుక్ "ని, రామాయ=రామునకు, దదౌ=ఇచ్చెను. 

తా, శుద్ద మైన బంగారు అలంకారములు, బట్టని వస్త్రములు ధరించిన 

సీత లేత సూర్యుడు వలె ఉండెను. ఆమె జుట్టు నల్లగా, వంకరగా 

ఉండెను. ఆమె శరీరముమీద నున్న పుష్పమాలలు గాని, ఇతరాలంకారములుగాని 

చెక్కుచెదరలేదు. ఆమె అగ్నిలో ప్రవేశించునపుడు ఎట్టుండెనో అస్లే ఉండెను. 

ఎట్టి దోషములు లేని బాలయైన ఈ సీతను అగ్నిదేవుడు తన అంకమునందు 

కూర్చుండబెట్టుకొని తీసికొని వచ్చి రామున కిచ్చెను. 3, 4. 

మూ. అబ్రవీత్తు తదా రామం సాక్షీ లోకస్య పావకః, 

ఏషా తే రాను వైదేహీ పాపమస్యాం న విద్యతే. ర్ 

ప్ర. అ. తదా=అప్పుడు, లోకస్య= =లోకముయొక్క, సాక్త్రీ= =సాక్ట్రి యైన, 

పావకః =అగ్ని దేవుడు, రామమ్=రా ముళ్లో గూర్చి, అబవీత్ తు= =పలికేను. 'రామ= 

రామా ! ఏషా=ఈమె, తే=నీయొక్క, వైదేహీ=సీత, అస్యామ్=ఈమెయందు, 
పాపమ్=పాపము, న విద్యతే=లేదు. 

తా. ప్పుడు లోకసొక్షియైన అగ్ని దేవుడు రామునితో ఇట్లు పలికెను. 

రామా ! ఇదిగో నీ సీత; ఈమేయందు ఏమాత్రమూ పాపము “లేదు 5 

మూ. నైవ వాచా న మననా నైవ బుద్దా న చక్షుషా, 

సువృత్తా వృత్తశౌణ్లీర్యం న త్యామత్యచరచ్చుభా. 6 

ప్ర. అ. సువృత్తా=మంచి నడవడిక గల, శుభా= =మంగళప్రదురాలైన ఈ 

సీత్ర, నృత్త శౌణీర్యమ్= ముంచి నడవడికయందు పట్టుదల గల, త్యామ్= నిన్ను, 

వాచా వా=పాక్కుచేత, న అత్యచరత్ = “అతిచరించలేదు. మునసా= =మనస్సుచేత, న=అ 

. తిచరించలేదు. బుద్ద్యా=బుద్దిచేత, నై నైవ=అతిచరించలేదు. చక్టుషా= = నేత్రముచేత, 
న=అతిచరించలేదు. 

తా. మంచి చరిత్ర గల, పవిత్రురాలైన ఈ సీత వాక్కుచేత గాని, 
మనస్సుచేతగాని, బుద్ధిచేత గాని, చూపుచేత గాని, సచ్చర్శిత్రవిషయమునందు 

పట్టుదల గల నిన్ను "అలిచరించలేదు. 6 

మూ. రావణేనాపనీతైషా వీర్యోత్సిక్తేన రక్షసా, 

త్వయా విరహితా దీనా వివశా నిర్షనాద్వనాల్ . 7 
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ప్ర అ. త్వయా =నీత్రో, విరహితా=శూన్యురాలైన, _ దీనా=దీనురా 

లైన, వివశా=వివశురాలుగా ఉన్న, ఏషా=ఈమె, వీర్యోల్సి కేన=పరా క్రమము 

గర్వించిన, రక్షసా=రాక్షసుడైన, రావణేన=రావణునిచేత, నిర్భనాత్ =జనశూన్యమైన, 
వనొత్ = వనమునుండి, , అపనీతా=అపహరించబడినది. 

తా. నీవు దగ్గర లేక దీనురాలైన వివశురాలైన ఈమెను పరా|క్రమవసుచేః | 
గర్వించిన రాక్షసుడైన రావణుడు నిర్ణనవనమునుండి అపహరించినాడు, 7 

మూ. రుద్దా చాన్తఃపురే గుప్తా త్వచ్చత్తా త్వత్సరాయణా, | 

రక్షితా రాక క్ష సీభిశ్చ ఘోరా భిర్హోరబుద్దిభిః. 8 

ప్ర. అ. త్వచ్చిత్తానీయందే. చిత్తము గల, త్యత్సరాయణా=ానీనే 

ఉత్తమగతిగా గల ఈ సీత, అన్నఃపురే=అంతఃపురమునందు, రుద్దా=అరికట్టబడినద్దై, 
గుపా=దాచి వేయబడినది. ఘోరాభిః==భయం కర లైన, ఘోరబుద్ధిభీణ భయం కర మైన 

బుద్ధిగల, రాక క్ష సీభిః=రాక్షస స్త్రీ లచేత, రక్షితా=రక్తి, ంపబడినది. 

తా. నీయందే చిత్తము నిలిపి నీవే ఉత్తమగతి యని తలచుచున్న 
ఈమెను అంతఃపురములో బంధించి దాచివేసినారు. ఈమెను భయంకరమైన 
బుద్ది గల రాక్షస స్త్రీలు రక్తించుచుండిరి. రి 

(వ) ల a 

మూ. ప్రలోభ్యమానా వివిధం తర్యమానా చ మైథిలీ, 
నాచిన్తయత తద్రక్షస్త్వ్యద్గలేనాన్తరాత్మనా. 9 

రి * ఆటీ . 

ప్ర. అ. _ వివిధమ్=అనేకవిధములుగా, ప్రలోభ్యమానా=లోభ పెట్టబడు 
చున్న, తర్ష్యమానా=భయ పెట్టబడుచున్న, మైథిలీ=సీత, త్వద్గతేన=నీయందు ఉన్న, 
అన్తరాత్మనా=మనస్సుతో, తత్=ఆ, రక్షః=రాక్షసుల్ణి, నాచినయత=లెక్కచేయలేదు. 

తా. నీయందే చిత్తమును నిలిపిన సీత అనేకవిధములుగా 
లోభ పెట్టబడినను, భయ పెట్టబడినను ఆ రాక్షసుణ్ణి లెక్కచేయలేదు. 9 

మూ. విశుద్దభావాం నిష్ఫాపాం ప్రతిగృ హ్హీష్వ మైథిలీమ్, 

న కించిరభిధాతవ్యా అహమాజ్ఞాపయామి తే, 10 
ఛో ప్ర. అ. విశుదభావామ్= విశుదమెన భావము గల, నిష్పాపామ్= 

పాపము లేని, మైథిలీమ్= సీతను, ప్రతిగృహ్లీష్య= స్వీకరించుము. కించిత్ =ఏమీ 
కూడ, న అభిధాతవ్యా= =పలకదగినది కాదు. అహమ్= నేను తే=ానీకు, 
ఆజ్ఞాయామి=ఆజ్ఞా స్లైపంచుచున్నాను. 

తా విశుద్దమైన భావము గల, పాపము లేని సీతను స్వీ కరించుము. 

నీవు ఆమెను ఏమీ “అనకూడదు, నేను ఆజ్ఞాపించుచున్నాను. 10 
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మూ. తతః పీతమనా రామః శ్రుత్వవం వదతాం వరః, 

దథ్యా ముహూర్తం ధర్మాత్మా బాష్పవ్యాకులలోచనః. శే 

ప్ర. అ. తతఃఅటుపిమ్మట, వదతామ్=మాటలాడువారిలో, వరః= 

(శ్రేష్టుడు, ధర్మాత్మా=ధర్మాత్ముడూ అయిన, రామఃరాముడు, ఏవమ్=ఇటు, 

శుత్వావిని, (పీతమనాజసంతో షించిన మనస్సు గలవారై, బాష్పవ్యాకులలో చనః= 

కన్నీటిచేత వ్యాకులములైన నేత్రములు గలవాడై, ముహూర్తమ్=ముహూర్తకాలము, = 

దధ్యా=ఆలో చించెను. 

తా.  మాటలాడువారిలో (శ్రేష్టుడు, ధర్మాత్ముడు అయిన రాముడు 

సంతో షించిన మనస్సు. గల వాడై, కన్నీటిచేత నేత్రములు వ్యాకులములు కాగా 

క్షణకాలముపాటు ఆలోచించెను. 11 

మూ. ఏవముక్తో మహాతేజా ధృతిమానురువిక్రమః, 

ఉవాచ త్రిదశశ్రేష్టం రామో ధర్మభృతాం వరః, 12 

ప్ర అ. ఏవమ్=ఇట్లు, ఉక్తః౭పలకబడిన, ధృతిమాన్ =ధైర్యవంతుడు, 

ఉరువిక్రమఃగొప్ప పరాక్రమము గలవాడు, ధర్మభృతామ్=ధర్మమును పోషిం 

చువారిలో, వరణ శేషుడూ అయిన, రామః=రాముడు, త్రిదశ శ్రేష్టమ్=దేవతలలో 

(శ్రేష్టుడైన అగ్ని దేవుని గూర్చి, ఉవాచాపలికెను. 

తా, ధైర్యవంతుడు, గొప్ప పరాక్రమము గలవాడు, ధర్మమును 

పోషించువారిలో (శేషుడు అయిన రాముడు ఆ మాటలు విని, దేవతలలో 

(శ్రేష్టు డైన అగ్ని దేవునితో ఇట్లనెను. 12 

మూ. అవశ్యం చాపీ లోకేషు సీతా పావనమర్హతి, 

దీర్షకాలో షితా హీయం రావణాన్తఃపురే శుభా. 13 

ప్ర అ. ఏీతా= సీత, అవశ్యమ్=తప్పక, లో కేషు=లోకములయందు, = 

పావనమ్=శుదిని, అర్హతి=తగి ఉన్నది. శుభా=మంగళప్రదురాలైన, ఇయమ్=ఈమె, 

రావణాన్తఃపుర=రావణుని అంతఃపురమునందు, దీర్దకాలో షితా హి=దీర్ణకాలము 

నివసించినది కదా ? 

తా. మంగళప్రదురాలైన ఈ కీశ్ర రావణుని అంతపురములో 

చాలకాలము ఉండుటచే లోకములో తప్పక శుద్ధిని పొందుటకు నిర్లోషురాలని 

నిరూపించుకొనుటకు తగి ఉన్నది. 
13 

మూ. బాలిశో బత కామాత్మా రామో దశరథాత్మజః 

ఇతి వక్ష్యతి మాం లోకో జానకీమవిశోధ్య హి. 14 
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ప్ర. అ. జానకీమాజానకిని, అవిశోధ్య=శోధించకపోయినవో, దశరా 
త్మజఃదశరథుని పుత్రుడైన, రామః=రాముడు, బాలిశః=మూర్చుడు, కామవూత్మా వూ 

మముతో నిండిన చిత్తము కలవాడు, బత=ఎంతకష్టము.ఇతి=లని, లోకఃాలో కము, 

మామ్=నన్నుగూర్చి, వక్ష్యతి=చెప్పగలదు. 

తా. సీతను శోధించకుండగా (గ్రహించినచో లోకు లందరూ 
" దశరథపుత్రుడైన రాముడు, అయ్యో, ఎంత మూర్భుడు. కామమునకు వశమైన 
మనస్సు కలవాడు అని నన్ను గూర్చి చెప్పికొనగలరు. 14 

మూ. అనన్యహృదయాం భక్తాం మచ్చిత్తపరివర్తి నీమ్, 

అహమప్యవగచ్చామి మైథిలీం జనకాత్మజామ్. 15 

ప్ర, అ. మచ్చిత్తపరివర్తినీమ్=నా చిత్తమునందు మెదలుచున్న, జనకాళ్మ 

జామ్=జనకుని పుత్రికయ్దైన, మైథిలీమ్=సీతను, అనన్యహృదయామ్ =ఇతరులమీద 
హృదయములేనిదానినిగాను, భక్తామ్=భక్తురాలినిగాను, అహమపి=నేను కూడ, 
అవగచ్చామి=ఎరుగుదును, 

తా, ఎల్లప్పుడూ నొ మనస్సులో మెదలుచుండే జనకరాజపుతి యైన 

సీత ఇతరులయందు హృదయము లేని దనీ, నాయందు భక్తి కల దనీ నాకు 
కూడ తెలియును. 15 

మూ. ఇమామపి విశాలాక్షీం రక్షితాం స్వేన తేజసా, 

రావణో నాతివర్తేత వేలా మివ మహోదధిః. 16 

ప్ర అ. స్వేన లేజసా=తన తేజస్సుచేత, రక్షిటామ్=రక్షింపబ 

డిన, ఇమామ్=ఈ, _ విశాలాక్షీ మ్=విశాలము లైన నేత్రములు గల సీతను, 
మహోదధిఃమహాసముద్రము, వేలామివ=తీరమును వలె, రావణః=రావణుడు, 

నాతివర్తేత=అతిక్రమించజాలడు. 

తా. మహాసముద్రము తీరమును ఎట్లు దాటజాలదో అట్లే 
తన లేజస్సుచేత రక్టింపబడుచున్న విశాలాక్షియైన ఈ సీతను రావణుడు 
అత్మకమింపజాలడు; ముట్టజాలడు. 16 

మూ. _ ప్రత్యయార్ధం తు లోకానాం త్రయాణాం సత్యసంశ్రయః; 

ఉసెక్తే చాపి వెదేహీం ప్రవిశన్తీం హుతాశనమ్. 17 

ప్ర. అ. సత్యసంశయణాసత్యము ఆశయముగా గల నేను, (తయా 
ణామ్=మూడు, లో కానామ్=లోకములయొక్క, ప్రత్యయార్హమ్=నమ్మ కముకొ రకు, 
హుతాశనమ్=లగ్నిని, ప్రవిశన్తీమ్=ప్రవేశించుచున్న, వైదేహీమ్=సీతను, ఉపేన్తే 
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టై 

లా, సత్యమును ఆశ్రయించి ఉన్న నేను మూడు లోకములకు 
నమ్మకము కలుగుటకై సీత్ర అగ్నిలో ప్రవేశించుచుండగా ఉసేక్షించితిని. 17 

మూ. న చ శక్తః సుదుష్టాత్మా మనసాపి హి మైథిలీమ్, 
ప్రధర్ష్ణయితుమ ప్రాప్యాం దీప్తామగ్నిశిభామిన. 18 

ప్ర, అ. సుదుష్టాత్మా= =చాల దుష్టబుద్రియైన ఆ రావణుడు, 

అప్రాప్యామ్= పొంద శక్యముకాని, మైథిలీమ్= సీతను, ేపాన్స్= = ప్రజ్వలించుచున్న, 
అన్నిశిభామివాలఅన్నిశిఖను వలె, మనసా పీ=మనస్సు చేత కూడ, ప్రధర్షయితుమ్= 
ఎదిరించుటకు, న చ శక్తః= సమర్థుడు కాడు కూడ. 

తొ, దుష్టబుద్ధి గల ఆ రావణుడు పొంద శక్యము కాని ఈమెను, 

ప్రజ్యలించుచున్న అగ్ని సను వలె మనసా కూడ ఎదిరించుటకు సమర్షుడు 

కాదు కూడ. *g 

మూ. నేయ మర్హతి వైశ్వర్యం రావణాన్తఃపురే శుభా, 

అనన్యా హి మయా సీతా భాస్కరేణ ప్రభా యథా. 19 

ప్ర, అ. శుభా=మంగళప్రదురాలైన, ఇయమ్=ఈమె, రావణాన్తః పురే.= 

రావణుని అంతఃపురమునందు, ఐశ్వర్యమ్ =ఐశ్వర్యమునుగూర్చి, నార్హతి=తగదు. 

సీత్రా= పీత, భాస్కరేణ=సూర్యునిచేత, (ప్రభా యథా=కాంతి వలె, మయా=నా 

చేత, అనన్యా హి=అన్యుడెవ్వడూ లేనిది కదా ? 

తా. మంగళ ప్రదురాలైన ఈ సీతకు రావణుని ఆంతఃపురములోని 

ఐశ్వర్యముతో పని లేదు. కాంతి సూర్యుని విడచి మరెక్కడికి వెళ్లనట్లు సీత 
నన్ను విడచి మరెవ్వరి సంబంధమును పొందదు. 19 

మూ, ఎశుడ్డా త్రిషు లోశేషు మైథిలీ జనకాత్మజా, 

న విహోతుం మయా శక్యా కీర్తిరాత్మవతా యథా. 20 

ప్ర, అ. జనకాత్మజా=జనకుని పుత్రియైన, మైథిలీ=సీత, త్రిషు లోకేషు= 

మూడు లోకముల యందు, విశుద్దా= పరిశుద్దురాలు. ఆత్మ వతా౭ఆత్మాభిమానము 

కలవానిచేత, కీర్తిః యథా= =క్రీర్రివలె” మయా= నాచేత, విహాతుమ్=విడచుటకు, న 

శక్యా= శక్య మైనది కాదు, 

తా జనకుని పుత్రియైన సీతతో సమానమైన పవిత్రురాలు ఈ 

మూడు లోకములలోను కూడ లేదు. ఆత్మాభిమానము “కలవాడు కీర్తిని ఎట్లు 

వదలజాలడో అస్తు నేను ఈమెను వదలజాలను. 20 
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మూ. అవశ్యం చ మయా కార్యం సర్వేషాం వో వచో హితమ్, : 

న్నిగ్గానాం లోకనాథానామేవం చ నదతాం హితమ్. 21 

ప్ర అ. స్నిగ్దానామ్= స్నేహముకలవారు, లో కనాథానామ్ =లోకపాలకులు, 

ఏవమ్=ఇట్లు, హితమ్=హితమును, వదతామ్=పలుకుచున్నవారు అయిన, వః సర్వే 
షామ్=మీ అందరియొక్క, హితమ్= హితమైన, వచః=వచనము, మయా=నాచేత, 

అవశ్యమ్ =తప్పక, కార్యమ్=చేయదగినది. 

తా నాయందు "స్నేహము గల లోకపాలకులైన మీరందరూ ఈ. 

విధముగా హితమును చెప్పుచున్నారు. ఈ హితవచనమును నేను తప్పక. 
ఆచరించవలెను, 21] 

మూ. ఇత్యేవముక్తా 5S విజయీ మహాబలః 

ప్రశస్యమానః స్వక్సతేన కర్మణా, 

సమేత్య రామః (పీయయా మహాయశాః ; 

సుఖం సుఖార్లోఒనుబభూవ రాఘవః. 22 

ఇత్యార్దే శ్రీమద్రామాయణే ఆదికావ్యే 
యుదకాణే అషాదశాధిక శతతమః సరః. 

క CG లు గో 

ప్ర. అ. విజయీ=విజయమును పొందిన, మహాబలః=గొప్ప బలము గల, 

మహాయశాః=గొప్పు కీర్తి గల, సుఖార్హఃంసుఖమునకు తగిన, రాఘవజరఘువంశము 

నందు పుట్టిన, రామః=రాముడు, ఇత్యే వమ్=ఇట్టు, ఉక్సా (పలికి, స్వకృతేన=తన 

చేత చేయబడిన, కర్మ ణా=పనిచేత, ప్రశస్యమానఃప్రశం సింపబడుచు, (పియయాడా 

(పియురాలితో, సమేత్య=కల సి, సుఖమ్=సుఖమును, అనుబభూవాఅనుభవించెను. 

తా. విజయమును పొందినవాడు, గొప్ప బలము కలవాడు, మహా 

సుఖమునకు తగినవాడు, రఘవంశసంజాతుడు అయిన రాముడు ఇట్లు పలికి, 
తాను చేసిన పనికి అందరిచేత (పశం సింపబడుచు (ప్రియురాలితో కలిసి 

సుఖమును సంతోషమును పొందెను. 22 

“జాలానందినిో అను శ్రీమదామాయణాంద వ్యాఖ్యానమునందు 

యుద్దకాండలో నూటవద్దెనిమిదవ సర్గ నమాప్తము. 



అథ ఏకోనవింశత్యధికశతతమః సరః 
"సీ. 

[మహాదేవుని ఆజ్ఞచే రామలక్ష్మణులు విమానము నెక్కి వచ్చిన దశరథు 

నకు నమస్కరించుట, దశరథుడు ప్యుతులకు నీతకు చెప్పువలనీన మాటలు చెప్పీ 

ఇందలోకమునకు వెళ్లిపోవుట.] 

మూ. ఏతచ్చుత్వా శుభం వాక్యం రాఘవేణానుభాషితమ్, 

తతః శుభతరం వాక్యం వ్యాజహార మహేశ్వరః. 1 

ఇగ ప్ర. అ. రాఘ వేణ=రామునిచేత, అనుభా షితమ్= పలకబడిన, ఏతత్ =ఈ, 

శుభమ్=శుభమైన, వాక్యమ్=వాక్యమును, _ శ్రుత్వా=విని, మ హేశ్వరణామ హేశ్వ 
రుడు, తతః=అటు పిమ్మట, శుభతరమ్= =మిక్కిలి శుభమైన, వాక్యమ్=వాక్యమును, 

వ్యాజహార= =ప్రలి కను. 

తా. రాముడు పలికిన ఈ శుభకరమైన వాక్యమును విని, పిమ్మట 

మహేశ్వరుడు మిక్కిలి శుభకరమైన _ వాక్యమును పలికెను. 1 

మూ. పుష్కరాక్ష మహాబాహో మహావక్షః పరంతప, 

దిషా టై కృతమిదం కర్మ త్వయా ధర్మభృతాం వర. 2 

ప్ర. అ. పుష్కరాక్ష=పద్మములవంటి నేత్రములు గలవాడా ! మహా 

బాహో=గొప్ప బాహువులు గలవాడా ! మహావక్షఃాగొప్ప వక్షస్థలము గలవాడా! 

పరంతప=శత్రుసంహారకుడా ! ధర్మభృతామ్=ధర్మమును = “పోషించువారిలో, 

వర=(శేష్టుడా ! దిష్ట్యా=దైవయోగముచేత, ఇదం కర్మ=ఈ పని, త్వయా=నీచేత, 

కృతమ=చేయబడినదే 

తా. పద్మములవంటి నేత్రములు గలవాడా ! మహాబాహూ ! విశాలమైన 

వకఃసలము గలవాడా ! శత్రుసంహారకా | ధర్మమును సో షించువారిలో 

శ్రష్ముడా! నీవు ఈ పనిని అదృష్టవశముచేత పూర్తి చేసితివి. 2 

మూ. దిషా ES సర్వస్య లోకస్య (పవృద్దం దారుణం తమః, 

అపొవృత్తం త్వయా సంఖ్యే రామ రావణజం భయమ్. 3 

ప్ర. అ. రామ=రామా ! సర్వస్య=సమస్త మైన, లోకస్యాల్ కముయొక్క 

రావణజమ్=రావణునివలన _ కలిగిన, భయమ్=భయ మనెడ్డు, ప్రవృద్దమ్ =వృద్ధి 
ib 
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' పొందిన, దారుణమ్=దారుణమైన, తముః=అంధకారము, దిష్ట్యా=దైవవశముచేత, 

త్వయా=నీచేత, సంఖ్యే=యుద్దమునందు, అపాొవృత్తమ్=లొ లగించబడినది. 

తా. నీవు అదృష్టవశముచేత లోకమునకు రావణుని వలన కలిగిన భయ 

మనే అత్యధికము, భయంకరమూ అయిన అంధకారమును తొలగించితివి. 3 

మూ, ఆశ్యాస్య భరతం దీనం కౌసల్యాం చ యశస్వినీమ్, 

కైకేయీం చ సుమిత్రాం చ దృష్ట్వా లక్ష్మణమాతరమ్ 4 

(ప్రాప్య రాజ్యమయోధ్యాయాం నవ్రయిత్యా సుహృజ్జనమ్, 

ఇక్షాకూణాం కులే వంశం స్తాపయిత్యా మహాబల, 5 
అయి! ఢా 

ఇష్టా తురగమేదేన ప్రాప్య చానుత్తమం యశః, 

బ్రాహ్మణేభ్యో ధనం దత్త్వా త్రిదివం గన్తుమర్ల సి. 6 

ప్ర, అ. మహాబలాగొప్ప బలముగలవాడా ! దీనమాదినుడైన, భరతమ=భ 

రతుణ్ణి, యశస్వీనీమ్=కీర్తిమంతురాలైన, కౌసల్యాం చ=కౌసల్యను, ఆశ్వాస్యైఓదార్చి, 

కైకేయీం చ=కైకేయిని, లక్ష శగిమాతరమ్=లక్షణుని తల్రియైన, సుమిత్రాం చాసఎమి 

త్రను, దృష్ట్రా=చూచి, అయోధ్యాయామ్=అయోధ్యయందు, రాజ్యమ్=రాజ్యమును, 

(పాప్య=పొంది, సుహృజ్జనమ్=మిత్రజనమును, నన్హయిత్వా=సంతో షెట్టి, ఇకా 

కూణామైఇక్లాకువంశీయులయొక్క, కులే=కులమునందు, వంశమ్=వంశమును, 

స్థాపయిత్వాచస్టా పించి, తురగ మేధేన=అశ్వ మేధముచేత, ఇష్టా కాయాగముచే సి, 

అనుత్తమమ్=గొప్ప, యశః=కీర్తిని, (పాపష్య=పాంది, బాహ్మణేభ్యణా బ్రాహ్మణులకు, 

ధనమ్=ధనమును, దత్తా =ఇచ్చి, త్రిదివమ్=స్వర్గమును గూర్చి, గన్తుమ్=వెళ్లుటుకు, 
అర్హ సాతగియున్నావు. 

తాం గప్ప బలము గల ఓ రామా! దీనుడైన భరతుళ్లి, క్రీరిమంతురా లైన 

కౌసల్యను ఓదార్చి, కైకేయిని, లక్ష్మణుని తల్లియైన సుమిత్రను చూచి, అయోధ్యలో 
రాజ్యము పొంది, మిత్రజనమునకు ఆనందము కలిగించి, (పుత్రులను కనుటచేత) 

ఇక్షాకుకులమునందు వంశమును నిలిపి, అశ్వమేధయాగము చేసి గొపు 

యశస్సును పొంది, బ్రాహ్మణులకు దానములు చేసి, పిమ్మట నీవు స్వర్గమునకు 
చేరవలెను. 4 —- 6 

మూ. ఏష రాజా దశరథో విమానస్థః పితా తవ, 

కాకుత్ళ మానుషే లోకే గురుస్తవ మహాయశాః. 7 

ప్ర. అ. కాకుత్స=రామా ! మానుషే లో కేజమనుష్యలోకమునందు, 
తవానీయొక్క, గురుః=పూజ్యుడు, తవానీయొక్క, పితా=తండ్రి, మహాయశాః== 

గొప్ప కీర్తి గలవాడు అయిన, ఏషః=ఈ, రాజా=రాజైన, దశరథః=దశరథుడు, 
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విమానస్ట$౭విమానమునందు ఉన్నాడు. 

తా, మనుష్యలో కమునందు నీ తండ్రి, సీకు పూజ్యాడు, గ్ప్పు కీర్తి 

గలవాడు అయిన ఈ దశరథ మహారాజు విమానములో ఉన్నాడు. 7 

మూ. ఇన్లలోకం గతః శ్రీమాం స్త స్త్యయా పుత్రేణ తారితః, 

లక్ష గోన సహ భ్రాత్రా త్వమేనమభివాదయ. 8 

ప్ర. అ. పుల్రేణ= పుతుడవైన, త్య్వయా=ా =నీచేత, తారితఈః=తరింపచే 

యబడినవాడై, శ్రీమాన్ =శ్రీమంతుడైన ఇతడు, ఇన్హ్రలోకమ్=ఇంద్రలోకమును, 
గతణపొందినాడు. భాత్రా= =సోదరుడైన, లక క్షణేన సహ=లక క్మణునితలో కూడ, 

త్వమ్=నీవు, ఏనమ్= ఈతనిని, అభివాదయ=నమస్కరించుము. 

తా. పుత్రుడైన నీచేత తరింపచేయబడినవాడై శోభాయుక్తుడైన ఈ 
దశరథుడు ఇంద్రలోకము చేరినాడు. నీవు లక్ష ఇణసహితుడవై ఈతనికి 
అభివాదనము చేయుము. రి 

మూ. మహాదేవవచః శ్రుత్వా రాఘవః సహలక్ష్మణః, 
సో ఖో qి కలో లబ 

లక్ష్మణేన సహ భ్రాత్రా దదర్శ ఎతరం ప్రభుః. 9 

ప్ర అ. సహలక క్ష్మణణాలక్ష ్ యణునితో కూడిన, రాఘవః=రాముడు, 

మహాదేవవచః=మహే హేశ్వరుని వచనమును, _ శ్రుత్వొాచవిని, విమానశిఖరస్టస్య= 

విమానశిఖరమునందున్న, _ పితుజతండ్రియొక్క, ప్రణామమ్=నమస్కారమును, 

చకార=చేసైను 

తా. లక్ష్మణసహితుడైన రాముడు మహేశ్వరుని మాటలు విని 

విమానాగ్రమునందు ఉన్న తండ్రికి నమస్కరించెను. 9 

మూ, ఎప్యమానం స్త్వయా లక్ క్యా విరజో౭_మృరధారిణమ్, 

లక్ష శ్ర తేన సహ భాల్రా దదర్శ సితరం ప్రభుః, 10 

ప్ర అ. ప్రభుఃఃప్రభువైన రాముడు, భ్రాత్రా=నోదరు డైన, లక్ష్మ 

ణేనాలక్ష్మణునితో కూడి, స్వయా” =తన సంబంధమైన,  లక్ష్మ్యా=శోభలో, 
దీష్యమానమ్ = ప్రకాశించుచున్న, విరజ్ నో మృరధారిణమ్=పరాగములేని వస్త్రము 

లను ధరించిన, పితరమ్= =తం డిని, దదర్శ= చూచెను. 

తా, ప్రభువైన రాముడు లక్ష్మణస హితుడై తన తేజస్సుతో (ప్రకాశించుచున్న, 

నిర్మలములైన వస్త్రములు దరించిన తండ్రిని చూచెను. 0 

మూ. హర్షైణ మహతావిష్టో విమానస్టో మ హీపతిః, 

ప్రాజైః (పియతరం “దృష్ట్వా పుత్రం దశరథస్తదా, శే 

Er TTC 
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ఆరోప్యాజ్కే మహాబాహుర్వరాసనగతః ప్రభు, 

బాహుభ్యాం సంపరిష్వజ్య తతో వాక్యం సమాదదే. 12 

ప్ర ఆ. తదా=అప్పుడు, విమానస్టకావిమానమునందున్న, మహీ 

_ పతికారాజైన, ప్రభుఃణసమర్జుడైన, వరాసనగతఃా శ్రేష్టమైన ఆసనమునం దున్న, 
దశరథః=దశరథుడు, ప్రొణై ప్రాణములచేత, (ప్రియతరమ్=చాల ఇష్టుడన, 

పుత్రమ్=పుత్రుణ్ణి, దృష్టా౪=చూచి, మహతా=గొప్ప, _హర్షేణ=సంతోషముతో, 
ఆవిష్టఃం౭ంకూడినవా డై, తబ్మే=ఒడిలో, ఆరోప్య=కూర్చుండబెట్టుకొని, బాహుభ్యామ్= 

బాహువులచేత, సంపరిష్యజ్య=కౌగలించుకొని, తతఃాఅటుపిమ్మట, వాక్యమ్=వా 
క్యమును, సమాదదే=(గ్రహించెను. 

తా. అప్పుడు విమానములో (శేష్ణమైన ఆసనముమీద కూర్చొని 

ఉన్న (ప్రభువైన దశరథమహారాజు ప్రాణముకంట కూడ ఎక్కువ (ప్రియుడైన 

పుత్రుణ్ణి చూచి, ఆనందపరవశుడై, ఒడిలో కూర్చుండబెట్టుకొని, బాహువులతో 

కౌగలించుకొని ఇట్లు పలికెను. ni - 12 

మూ. నమే స్వరో బహుమతః సంమానశ్చ సురర్హభైః, 

త్వయా రామ విహీనస్య సత్యం ప్రతిశ్చణోమి తే. 13 

ప్ర అ 'రామ=రామూ ! త్యయా=నీతో, విహీనస్య=శూన్యుడవైన, 

_మే=నాకు, స్వర్గణాస్వర్గము, న బహుమతః=ఇష్టము కాదు. సురర్షభైః= దేవతలలో 
(శేష్టులైన వారిచేత, సంమానశ్చ=సంమానము కూడ _ ఇష్టముకాదు. తే=నీకు, 

 సత్యమ్=నిజముగా, ప్రతిశ్చణోమి=చెప్పుచున్నాను. 

తా. రామా ! నీవు దగ్గర లేని నాకు స్వర్గము గాని, దేవతా (శేష్ణలు 

చేయు సంమానము గాని ఇష్టము కాదు, నీకు సత్యమును చెప్పుచున్నాను.13 

మూ. అద్య త్వాం నిహతామిత్రం దృష్టా న్ సంపూర్ణమానసమ్, 

5 ఇ 5 5 య నిన్నర్ణవనవాసం చ (పితిరాసత్సరా మమ. 14 

ప్ర. అ. అద్య=ఇప్పుడు, నిహతామిత్రమ్=చంపబడిన శత్రువులు గల, 
సంపూర్ణమానసమ్=సంపూర్ణమైన మనస్సుగల, నిస్తీర్ణవననవాసం చాదాటబడిన 

వనవాసము గల, త్యామ్=నిన్ను, దృష్ట్వా=చూచి, మమానాకు, పరా=అధికమైన, 

(పీతిణాసంతోషము | ఆసీత్ =అయినది. 

తా. నేడు,” శత్రువులను సంహరించి, ఆనందముతో నిండిన మనస్సుతో 

, వనవాసనియమమును _ పూర్తిచేసికొనిన నిన్ను చూచి ఈ నాడు నాకు చాల 
సంతోషము కలిగినది. 14 
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మూ. కైకేయ్యా యాని చోక్తాని వాక్యాని వదతాం వర, 
తవ ప్రవ్రాజనార్జాని స్టితాని హృదయే మమ. 15 

య య 

ప. అ. వదతామ్=మాటలాడువారిలో, వరాశేషుడా ! తవ=నీయొక 
é | | (క గ్రా 

ప్రవ్రాజనార్హానిాప్రవాసమునకు పంపుటకొర కైన, యాని=ఏ, వాక్యాని=వాక్య 

ములు, కైకేయ్యా=కై కేయిచేత, ఉక్తాని=పలకబడినవో, తాని=అవి, మమై=నాయొక్క, 

హృదయే=హృదయమునందు, స్టీతాని=ఉన్నవి. 

తా. మాటలలో నేర్పు గలవారిలో (శ్రేష్టుడవైన రామా! నిన్ను 

అరణ్యమునకు పంపుటకై కైకేయి పలికిన మాటలు ఇంకా నా హృదయములో 

మెదులుచున్నవి. 15 

మూ. త్వాం తు దృష్టా S కుశలినం. పరిష్వజ్య సలక్ష్మణమ్, 

అద్య దుఃఖాద్విముక్తో ౬ స్మి నీహారాదివ భాస్కరః, 16 

ప్ర. అ. సలక్ష్మణమ్=లక్ష్మణస హితుడవైన, త్వామ్=నిన్ను, కుశలినమ్=క్షే 

మముగా ఉన్న వానినిగా, దృష్టా $=చూచి, పరిష్యజ్య=కౌగలించుకొని, అద్య=ఈనాడు, 

భాస్కరఃసూర్యుడు, నీహారాదివ=మంచునుండి వలె, దుఃఖాత్ =దుఃఖమునుండి, 
విముక్తః అ స్మి=విడువబడితిని. 

తా. నీవు లక్ష్మణుడు కుశలముగా ఉన్నట్లు చూచి, మీ ఇద్దరిని 

కౌగలించుగొనిన పిమ్మట నేడు సూర్యుడు మంచునుండి దూరమైనట్లు 
దుఃఖమునుండి దూరమైతిని. 16 

మూ. _తారితోఒహం త్వయా పుత్ర సుపుత్రేణ మహాత్మనా, 

అష్టావక్రేణ ధర్మాత్మా కహోలో బ్రాహ్మణో యథా. 17 

ప్ర. అ. పుత్ర=పుత్రుడా ! మహాత్మనా=మహాత్ముడవైన, సుపుత్రేణణసుపు 

త్రుడవైన, త్యయా=నీచేత, అష్టావ| క్రేణ=అష్టావ క్రునిచేత, ధర్మాత్మా=ధర్మాత్ము డైన, 

కహోలః=కహోలు డను, బ్రాహ్మణో యథా=బ్రాహ్మణుడు వలె, అహమ్=నేను, 

తారితః=తరింపచేయబడితిని. 

తా. పుత్రా ! సుపుత్రుడవైన, మహాత్ముడవైన నీవు అష్టావక్రుడు 

ధర్మాత్ముడైన కహోలు డను బబాహ్మణుణి తరింపచేసినట్లు నన్ను తరింపచేసిసావు. 
శ్ర es (౬ శ్ర హం లా . 

మూ. ఇదానీం చ విజానామి యథా సౌమ్య సురేశ్వరైః, 

వధార్థం రావణ స్యేహ విహితం పురుషోత్తమ. 18 

ప్ర. అ. సౌమ్య=సౌమ్యుడా ! పురుషోత్తమాపురుషులలో శ్రేష్టుడా | 
ఇహాఇక్కడ, . రావణస్య=రావణునియొక్క, వధార్థమ్౫వధకొరకు, సురేశ్వరైః=దే 



750 శ్రీమద్రామాయణము. 

వప్రముఖులచేత, యధథా=ఎట్లు, విహితమ్=చేయబడినదో, ఇదానీం చ=ఇప్పుడే, 

వఏిజానామి=తెలుసు కొను చున్నాను. 

తా. సౌమ్యుడా ! పురుషోత్తముడా ! రావణుని వధకొరశకై దేవతలు 

ఈ విధము (అభిషేకవిఘ్నాదులు) చేసినట్లు ఇప్పుడే నాకు తెలిసినది. 8 

మూ సిదారా ఖలు క”సల్యా యా తాం రాను గృహం గతమ్, 
౧౧ 

వనాన్నివృత్తం సంహృష్టా ద్రక్ర్యతే శత్రుసూదనము. 19 

ప్ర. అ. రామారామా ! వనాత్=వనమునుండి, నివృత్తమీ=మర 

లిన, శతుసూదనమ్=శతుసంహారకుడ వైన, గృహమ్=గృహమును, గతమ్=పొందిన, 

త్వామ్=నిన్ను, యా=ఏ కౌసల్య, సంహృష్టా=సంతో షించినదై, ద్రక్ష్యలే=-చూడగలదో, 
కౌసల్యా=లఅట్టి కౌసల్య, సిద్దార్థా ఖలు= సిద్ధించిన (ప్రయోజనము. కలది కదా? 

తా. రామా ! వనవాసమునుండి తిరిగి వచ్చి ఇల్లు చేరిన 
శత్రుసంహారకుడవైన నిన్ను చూడబోవుచున్న కౌసల్య అదృష్టవంతురాలు గదా? 

మూ, సిద్దార్జాః ఖలు తే రామ నరా యే తాం పురీం గతమ్, 

రాజ్యే 'చైవాభిషిక్రం చ ద్రక్ష్యవ్తే వసుధాధిపమ్. 20 
ప్ర. అ. రామారామా ! పురీమాపురమును గూర్చి, గతమావెల్లిన, 

రాజ్యే=రాజ్యమునందు, అభిషిక్తం చ=అభిషేకించబడిన, త్యామానిన్ను, వసు 

ధాధిపమ్=మహారాజునుగా, యే నరాఃఏ మానవులు, ద్రక్ష్యన్తేచూడగలరో, 
తే=వారు, సిద్దార్థాః ఖలు=కృతార్టులు కదా లి 

తా. రామా ! అయోధ్యకు తిరిగి వెళ్ళిన నీవు రాజ్యాభిషిక్తుడవైన 

పిమ్మట నిన్ను మహారాజునుగా చూడగలిగిన ఆ జనులు కృతార్చులు కదా 2 

మూ. అనురక్తేన బలినా శుచినా ధర్మచారిణా, 
ఇచ్చేయం త్వామహం ద్రష్టుం భరతేన సమాగతమ్. _ 21 

ప్ర అ. అనురక్తేన=నీయందు (పేమ గలవాడు, బలినా౭బలవం 

తుడు, శుచినా=పరిశుద్దుడు, ధర్మ చారిణా=ధర్మమును ఆచరించువాడు అయిన, 

భరతేన=భరతునితో, సమాగతమ్=కలి సిన, త్వామ్=నిన్ను, (ద్రష్టుమ్=చూచుటకు, 

అహమ్=నేను, ఇచ్చేయమ్=ఇచ్చయించుదును. 

తా. నీవు అనురాగవంతుడు, బలవంతుడు, పరిశుద్దుడు, ధర్మము 

ఆచరించువాడు అయిన భరతునితో కలియగా చూడవలె నని నా కోరిక.21 

మూ. చతుర్దశ సమాః సౌమ్య వనే నిర్యాతితాస్త (యా, 
వసతా సీతయా సార్హం లక్ష శ్రణేన చ దీముతా. 22 
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ప్ర. అ. సౌమ్య=సౌమ్యుడా ! సీతయా సార్థమ్=సీతతోను, ఢీమతా=బు 

ద్ధిమంతుడైన, లక్ష గణేన చ=లక్ష ్యణునితోను, వసతా=నివ సించిన త్వయా=నీచేత, 

చతుర్తశ=పదునాలుగు, సమాఃసంవత్సరములు, వనే=వనమునందు, నిర్యాతితాః= 

గడపబడినది. 

తా. ఓ! సౌమ్యుడా ! నీవు సీతతోను బుద్దిమంతుడైన లక్ష్మణునితోను _ 

కలిసి అరణ్యములో నివసించి పదునాలుగు సంవత్సరములు గడపినావు. 22 

మూ. నివృత్తవనవాసో౬_ సి ప్రతిజ్ఞా పూరితా త్వయా, 

రావణం చ రణే హత్వా దేవతాః పరితో షితాః. 23 

ప్ర అ. నివృత్తవనవాసః=పూర్తియైన నననాసము కలవాడవు, అసి=అ 

యితివి, త్యయా=నీచేత, ప్రతిజ్ఞా= ప్రతిజ్ఞ పూరితా=పూరింసబడినది. రణే=యుద్ద 

మునందు, రావణమ్=రావణుని, హత్యా=చం పి, దేవతాః చాదేవతలు కూడా, 

పరితో షితాఃసంతో షపెట్టబడినారు. | 

తా. వనవాసము పూర్తి చేసితివి. నీ ప్రతిజ్ఞ నిలుపుకొంటివి. యుద్ధములో 

రావణుని సంహరించి దేవతలకు సంతోషము కూడ కలిగించితివి. 23 

మూ. కృతం కర్మ యశః శ్చాఘ్యం ప్రాప్తం తే శతుసూదన, 

ల షో : సగ ఇ ర్స 

భాతృభిః సహ రాజ్యస్టో దీర్ణమాయురవాస్ను హి. 24. 

ప్ర అ. శతుసూదనాశత్రుసంహారకుడా ! కర్మ=గొప్ప పని, 

_ కృతమ్=చేయబడినది. తే=నీకు (నీచేత), శాఘ్యమ్=శ్లా ఘింపదగిన, యశ$=కీరి, 

ప్రొప్తమ్=పొందబడినది. (భాత్సభిః సహ=సోదరులతో కూడ, రాజ్యస్థః=రాజ్యమునం 

దున్నవాడవై, దీర్ణమ్=దీర్ణమైన, ఆయుః=ఆయుర్హాయమును, అవౌాప్పు హి=పొం 

దుము. 

తా. ఓ! శత్రుసంహారకుడా ! గొప్ప పని చేసి శ్చాఘించతగిన కీర్తి సంపా 

దించితివి. సోదరులతో కూడ రాజ్యము పాలించుచు దిర్హాయుర్దాయవంతుడవు 

అగుము. 
24 

మూ. ఇతి బ్రువాణం రాజానం రామః ప్రాష్టులిరబ్రవీత్ , 

ప లు కెపే MIS కురు ప్రసాదం ధర్మజ్ఞ కైకయ్యా భరతస్య చ. " 25 

ప్ర. అ. ఇతి=ఇట్టు, (బువాణమ్=పలుకుచున్న, రాజానమ్=రాజును 

గూర్చి, రామః=రాముదు, ప్రాజ్ఞలి=ఎత్త బడిన దోసిలి కలవాడై, అబ్రవీత్ =పలికెను. 

ధర్మజ్ఞ=ధర్మములు ఎరిగిన వాడా '! శైకేయ్యాః= కై కేయియొక్క,  భరతస్య 

చాభరతునియొక్క, (ప్రసాదమ్- అనుగ్రహమును, కురు చేయుము. 
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తా. ఇట్లు పలుకుచున్న రాజుతో రాముడు అంజలి ఘటించి ఇట్లనెను -- 

“ధర్మములు ఎరిగినవాడా ! కైకేయి విషయమునందు, భరతుని విషయమునందు 
అనుగ్రహము చూపుము." 25 

మూ. సపుత్రాం త్వాం త్యజామీతి యదుక్తా కేకయీ త్వయా, 
స శాపః కేకయూం ఫోరః సపుత్రాం నస్రు శేత్ ప్రభో. 26 

ప్ర అ. ప్రభో=ఓ ! ప్రభూ ! సపుత్రామ్=పుత్రునితో కూడిన, 
త్వామ్=నిన్ను, త్యజామీతి=విడచుచున్నాను అని, త్యయా౭నీచెత, కేకయీ=కై 
కేయి, యత్=ఏ వాక్యము, ఉక్తాచెప్పబడినదో, సః=ఆ, ఫఘోరః=ఘోరమైన, 

శాపః=శాపము, సపుత్రామ్=పుత్రునితో కూడిన, కేకయీమ్=కైకేయిని, 

న స్స ఎశేల్ =స్ప ఎ్రశించకుండుగాక. 

తా. “నిన్ను నీ పుత్రుణ్లీ విడచివేయుచున్నాను” అని నీవు కైకేయితో 
ఏ మాట పలికితివో, ఆ ఘోరమైన శాపము పుత్రసహితురాలైన ఆమెను 

స్ప ఎశించకుండుగాక, 26 

మూ. తథేతి స మహారాజో రామముక్త్వా కృతాళ్ణులిమ్, 
లక్ష్మణం చ పరిష్వజ్య పునర్యాక్యమువాచ హ, 27 

ప్ర. అ. సః మహారాజు=ఆ మహారాజు, తథేతి=అ ట్ల అని, 

కృతాజ్యలిమ్-చేయబడిన దోసిలి గల, రామమ్రాముళ్లి గూర్చి, ఉక్తా=ప 
లికి, లక్ష్మణం చాలక్ష్మణుని కూడ, పరిష్వజ్య=కొాగలించుకొని, పునః=మురల, 

వాక్యమ్ =వాక్యమును, ఉవాచ హ=పలికెను. 

తా. దశరథమహారాజు అంజలి ఘటించి ఉన్న రామునితో అట్టు 
జరుగుగాక అని పలికి, లక్ష్మణుల్లో కూడ కౌగలించుకొని మరల ఇట్లు పలికెను. 

మూ. రామం శుశ్రూషతా భక్త్యా వైదేహ్యా సహ సీతయా, 
కృతా మమ మహాసీతిః ప్రాప్తం ధర్మఫలం చతే. 28 

ప్ర. అ. వైదేహ్యా=విదేహ రాజపుత్రియైన, సీతయా సహ=సీతతో కూడ, 
రామమ్=రాముళ్లి, భక్త్యా=భక్తితో, శుశ్రూషతా=శుశూష చేయుచున్న నీచేత, 
మమ=నాక్తు, మహా(ప్రీతిఃగొప్ప సంతోషము, కృతా=చేయబడినది. తే=నీకు, 
ధర్మఫలం చాధర్మఫలము కూడ, ప్రాప్తమ్=పొందబడినది. 

తా. నీవు రాముళ్ణి, విదేహరాజపు(త్రియైన సీతను సేవించుట ద్వారా 

నాకు చాల సంతోషము. కలిగించినావి వు. ధిర్మఫలమును. పాందినావు. 28 
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మూ. ధర్మం ప్రాపుసి ధర్మజ్ఞ యశశ్చ విపులం భువి, 

మే ప్రసన్నే స్వర్గం చ మహిమానం తథోత్తమమ్. 29 

ప్ర. అ. ధర్మజ్ఞాధర్మము తెలిసిన లక్ష్మణా ! ధర్మమ్ాధర్మ 

మును, భువి=ఈ భూలోకమునందు, విపులమ్=అధికమైన, యశశ్చ=కీర్తినీ, 
(ప్రాప్య సి=పొందగలవు. రామే=రాముడు, ప్రసన్నే=ప్రసన్ను డైనవాడగుచుండగా, 

స్వర్గం చెస్వర్గమును, ఉత్తమమ్=ఉత్తమమైన, మహిమానమ్= =గొప్పతనమును, 

పొందగలవు. 

తా. ధర్మములు తెలిసిన ఓ ! లక్ష్మణా ! నీవు ధర్మమును, ఈ 

భూలోకమునందు అధికమైన యశస్సును పొందగలవు. రాముడు ప్రసన్నుడైనచో 

స్వర్గమును, ఉత్తమమైన గొప్పతనమును కూడ పొందగలవు. 29 

మూ. రామం శుశ్రూష భద్రం తే సుమిత్రానన్లవర్హన, 

రామః సర్వస్య లోకస్య హితేష్యభిరతః సదా. 30 

ప్ర అ. సుమిత్రానన్షవర్రన=సుమిత్రయొక్క ఆనందమును పృద్ధిపాం 

దించువాడా !  తే=నీకు, భద్రేమ్= =మంగళ మగుగాక. రామమ్=రాముణ్ణ, 

శుశూషా -సీవించుము. రామః=రాముడు, సదా= =ఎల్లప్పుడు, సర్వలోకస్య=సమస్తే 

లోకముయొక్క, హితేషు= హితములయందు, అభిరతః=ఆసక్తుడు. 

తా. లక్ష్మణా ! నీకు మంగళ మగు గాక. రామునకు సేవ 

చేయుచుండుము. రాముడు ఎల్లప్పుడు సకలలోక హితమునందు ఆసక్తి గలవాడు. 

మూ. ఏతే సేన్హాస్ర్రయో లోకాః సిద్దాశ్చు పరమర్హయః, 
అభిగమ్య మహాత్మానమర్చన్తి పురుషోత్తమమ్. 81 

ప్ర అ సేన్హాః=ఇంద్రునితో కూడిన, ఏతే=ఈ, లోకాః=లోక 

ములు, సిద్దాశ్చ= సిద్దులు, పరమర్ష్వయః=మహర్షులు, మహాత్మానమ్= మహాత్ముడైన, 

పురుషోత్తమమ్= =పురుషష శేష డైన "రాముల, అభీగమ్య=సమీ పించి, అర్బన్తి=పూజిం 

చుచున్నారు. 

తా. ఇంద్రునితో కూడిన ఈ మూడులోకములు, సిద్దులు, మహర్షులు, 

మహాత్ముడూ, ఉత్తమ పురుషుడూ అయిన ఈ రాముని సన్నిధి "చేరి 

పూజించుచున్నారు. 31 

మూ. _ ఏతత్తదుక్తమవ్యక్తమక్షరం బ్రహ్మ నిర్మితమ్, 
దేవానాం హృదయం సౌమ్య గుహ్యం రామః పరంతప. 32 

ప్ర అ. సౌమ్య=సౌమ్యుడా ! పరంతప=శృత్రు సంహారకుడా | 

25 
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అవ్యక్తమ్=వ్యక్తము కానిది, అక్షరమ్=నాశరహితము, దేవానామ్=దేవతలయొక్క, 
హృదయమ్=హృదయము, గుహ్యమ్=రహస్యమూ అయిన, తత్ప్రసిద్దమైన, 
( ఇ “ శ Pp ఏతత్=ఈ,_ బ్రహ్మపరబహ్మయే, రామణారాముడుగా, నిర్మి తమ్=నిర్మింపబడి న 
దిగా, ఉక్తమ్=చెప్పబడినది. 

తా. అవ్యక్తము, నాశరహితము, దేవతల హృదయము, రహస్యమూ 

అయిన బ్రహ్మయే రాముడుగా అవతరించె నని చెప్పుచున్నారు. 32 

మూ. అవాసప్తం ధర్మ చరణం యశశ్చ విపులం త్వయా, 

ఏనం శుశ్రూషతా భక్త్యా వైదేహ్యా సహ సీతయా. 33 

ప్ర. అ. వైదేహ్యా=విదేహరాజపుత్రియైన, సీతయా సహాసీతతో కూడ, 
ఏనమ్= ఈతనిని, భక్త్యా=భక్తితో, శుశూషతా=శు శూషచేయు చున్న, త్వయా=నీచేత, 
ధర్మాచరణమ్=ధర్మానుష్ట్థానము, అవాప్తమ్=పొందబడినది. విపులమ్=అధిక మైన, 

యశశ్చ=కీర్తి కూడ, పొందబడినది. 

తా. సీతాసహితుడైన ఈ రాముణ్ణి భక్తితో సేవించుచున్న నీవు 
ధర్మానుష్టానమును, అధికమైన కీర్తిని పొందినావు. 38. 

మూ. ఇత్యుక్తా క్ లక్ష్మణం రాజా స్నుషాం బద్దాజలిం స్టితామ్, 

పుత్రీత్యాభాష్య మధురం శనైరేనామువాచ హ. 34 

ప్ర. అ. రాజూారాజు, లక్ష్మణమ్ =లక్ష్మణుని గూర్చి, ఇతి=ఇట్లు, | 

ఉక్సా (పలికి, బద్దాళ్టులిమ్=కట్టబడిన దోసిలి కలదై, స్థితామ్=నిలచి ఉన , స్నుషోమ్= | 

కోడలిని, పుత్రి=ఓ ! పుత్రీ ఇతి=అని, ఆభాష్య=పలకరించి, ఏనామ్=-ఈ మెను | 

గూర్చి, శదనైః=మెల్లగా, మధురమ్=ముధురముగా, ఉవాచాపలి కను. 

తా. రాజు లక్ష్మణునితో ఇట్లు పలికి, అంజలి ఘటించి నిలచి ఉన్న. 
కోడలిని “ఓ ! పుత్రీ !” అని పలకరించి ఈమెతో మెల్లగా మధురముగా 
ఇట్లు పరి కను. 34 

మూ. కర్తవ్యో నతు.వైదేహి మన్యుస్త్యాగమిమం ప్రతి, 

రామేణేదం విశుద్ధ క్షం కృతం వై త్వద్ధితైషిణా. 35 

ప్ర. అ. వైదేహి=సీతా ! ఇమమ్=ఈ, త్యాగం ప్రతి=త్యాగమును గూర్చి, 
మన్యుకోపము, న తు కర్తవ్యణచేయదగినది కాదు. త్వద్ధితైెషిణానీ హిత 
మును కోరుచున్న, రామేణ=రామునిచేత, ఇదమ్=ఇది, విశుద్ధ ్యర్ధమ్=విశుద్దెకొరకు, 
కృతమ్=చేయబడినది. న రా 

తా. సీతా ! రాముడు నిన్ను విడిచి పెట్టినందుకు కోపించకుము. 
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రాముడు నీ హితమునే కోరి విశుద్ధికొరక్రై ఇట్లు చేసినొడు. 35 

మూ. సుదుష్కరమిదం పుత్రి తవ చారిత్రలక్షణమ్, 

కృతం యత్తే త్తే౭_న్యనారీణాం యశో హ్యభిభవిష్యతి. 36 

ప్ర అ. పుత్రి=ఓ ! పుత్రీ ! తవ= =నీయొక్క, చారిత్రలక్షణమ్ =చరిత్ర 
అను స్వరూపము గల, యత్=ఏ, సుదుష్కరమ్=చాల చేయ శక్యము కాని 
పని కృతమ్= =చేయబడినదో, తే= నీయొక్క, ఇదమ్=ఇది, అన్యనారీణామ్= 
ఇతర స్త్రీలయొక్క, యశఃాకీర్తిని, అభిభవిష్యతి= తిరస్కరించగలదు. 

తా. పుత్రీ ! ఇతరు లెవ్వరికీ చేయశక్యము కాని చరిత్రరూపమైన ఏ 
కార్యమును నీవు చేసినావో ఇది ఇతరస్త్రీల కీర్తిని కప్పివేయును. 36 

మూ. న త్వం కామం సమాధేయా భర్తశుశూషణం పత్తి 

అవశ్యం తు మయా వాచ్యమేష తే దైవతం పరమ్. 37 

ప్ర అ. త్వమ్= =నీవు, భర్త ర్హశుశూషణం ప్రతి= భర్తయొక్క సేవను 

గూర్చి, న సమాధేయా కామమ్= నిజముగా బోధించ దగిన దానవు కాదు. 
తు=కాని, మయా=నాచేత, అవశ్యమ్=తప్పుక, వాచ్యమ్= చెప్పదగినది. ఏషః= ఈ 

భర్త, తే=నీకు, పరమ్= =గొప్పు, దైవతమ్=దెవత. 

తా. నీకు భర్తృశుశూషను గూర్చి చెప్పవలసిన పని లేదనునది నిజమే; 
అయినను నేను చెప్పవలయును. ఈతడే నీకు పరమదేవత. 37 

మూ. ఇతి ప్రతిసమాదిశ్య పుత్రౌ సీతాం చ రాఘవః, 

ఇన్హాలోకం విమానేన యయౌ దశరథో నృపః, 38 

ప్ర. అ. రాఘవః=రఘువంశసంజాతుడైన, దశరథః నృపఃదశరథ 

మహారాజు, పు పుత్రౌ=పుత్రులను, సీతాం చ= పీతను; ఇతిీ=ఇట్లు, ప్రతిసమాదిశ్య= 

ఉపదేశించి, విమానేన=విమానముచేత, ఇన్హులోకమ్= =ఇంద్రలోకమును గూర్చి, 

యయౌ=వెళ్లైను. 

తా. రఘువంశసంజాతుడైన దశరథమహారాజు, పుత్రులకు, పీతకు ఇట్లు 

ఉపదేశించి విమానము పై ఇంద్రలోకమునకు వెళ్ళెను. 36 

మూ. విమానమాస్థాయ మహానుభావః 

శ్రియా చ సంహృష్టతనుర్న ఎపోత్తమః, 

ఆమన్త్యృ్ర పుత్ర సహ సీతయా చ 

జగామ దేవప్రవరస్య లోకమ్. 39 
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ఇత్యార్లే శ్రీమద్రామాయణే ఆదికావ్యే 
యుద్దకాచ్జే ఏకో నవింశత్యధికశత తమ: సర్గః, 

ప్ర. అ. మహానుభావః=గ్ ప్ప ప్రభావము గల, నృపోత్తమఃారాజులలో 

శేష్ణు డైన దశరథుడు, శశియా=కాంతితో కూడినవాడై, సంహృష్టతనుఃాసంతో హిం 

చిన దేహము కలవాడై సీతయా సహాసీతతో కూడ, పుత్రౌ=పుత్రులను, 
ఆమన్త్య్ర=ఆమంత్రించి, విమానమ్=విమానమును, ఆస్థాయ=అధిష్టించి, దేవప్రవ 
రస్య=ఇంద్రునియొక్క, లోకమ్=లోకమును గూర్చి, జగాను=వెళ్లెను. 

తా. గొప్ప ప్రభావము గలవాడు, శోభతో కూడిన వాడు రాజులలో 

ఉత్తముడూ అయిన దశరథుడు సంతోషించిన (పులకించిన) దేహము గలవాడై 
వెళ్లైద నని సీతారామలక్ష్మణులతో చెప్పి, విమాన మధిరో హించి స్వర్గలోకమునకు 

వెళెను. 39 

“బూలానందిని"అను శ్రీమదామాయణాంధవ్యాఖ్యానమునందు 
యుద్దకాండలో నూటవందొమ్మి దవ నర్గ నమాప్తము. 



అథ వింశత్యధికశత తమః సర్గః 

[రాముడు కోరగా ఇంద్రుడు మరణించిన వానరులను జీవింవచేయుట, 
దేవతలు న్యర్గమునకు వెళ్లిపోవుట, వానరసేన విశమించుట.] 

మూ. ప్రతిప్రయాతే కాకుళ్హ్రే మహెన్హుః పాకశాసనః, 

త్రో వం పాళ్లులిం సితమ్ అబఎత స రాఫ ం అబ్రవీత్ పరమ ఘువం ఫ్రొక్హులం భి 1 

ప్ర. అ. కాకు దశరథుడు, (పతిప్రయాతే=తిరిగి వెళ్లినవాడగుచుండగా, 

పాకశాసనః=పొకాసుర సంహర్తయైన, మ హేన్లణ=మహేం(ద్రుడు, పరమ పీతఃణ=చాల 

సంతో షించినవాడై, |ప్రాజ్థలిమ్=బంధింపబడిన దోసిలి గల, స్థితమ్=నిలచి ఉన్న, 

రాఘవమ్=రాముణ్ణి గూర్చి, అబ్రవీత్ =పరి'కెను. 

తా. దశరథుడు తిరిగి వెళ్లి పోయిన పిమ్మట, పాకాసురసంహారకుడైన 

దేవేంద్రుడు, చాల సంతోషించుచు, అంజలి ఘటించి నిలచి ఉన్న రామునితో 

ఇట్లు పలికెను. 1 

మూ. అమోఘం దర్శనం రామ తవాస్మాకం నరర్షభ, 

పీతియుక్తాః స్మ తేన త్వం బ్రూహి యన్మనసేప్పితమ్. 2 

a న తం వ్ర { వ | తన= ప్ర అ. నరర్షభ మనుష్య శేష్టుడా! రామ=రామా !  తవ=నీకు, 

అస్మాకమ్=మాయొక్క, దర్శనమ్=దర్శనము, అమోఘమ్=వ్యర్థము కానిది. పీత్రి 

యుక్తాః=సంతోషముతో కూడిన వారము, స్మ=అయి ఉన్నాము. బేనాఅందుచెత, 

మనసా=నీ మనస్సుచేత, యత్=ఏది, ఈ ప్పితమ్=పొంద కోరబడుచున్నదో దానిని, 

త్వమ్=నీవు, (బూ హి=చెప్పుము. 

తా. మానవులలో (శ్రేష్టుడవైన రామా ! నీకు లభించిన మా దర్శనము 

వ్యర్థము కాకూడదు. నీ విషయమున సంతోషముతో ఉన్నాము. నీ కేమి 

కావలెనో చెప్పుము. 2 

మూ. ఏవముక్తో మహేన్తేణ ప్రసన్నేన మహాత్మనా, 
సుప్రసన్నమనా హృష్టో వచనం ప్రాహ రాఘవః, 3 

.. ప్ర అ ప్రసన్నేనాప్రసన్నుడైన, మహాత్మనా౭మహాత్ముడైన, మహే 
స్టేణ=మహెంద్రునిచేత, ఏవమ్=ఇట్టు, ఉక్తఃాపలకబడిన, రాఘవః=రాముడు, 
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సుప్రసన్నాత్మా=మిక్కీలి (౩ ప్రసన్నమైన మనస్సు కలవాడై, హృష్ట౭సంతో షించినవాడై, 

వచనమ్=-వచనమును, ప్రాహ =పలి కెను. 

తా, మహాత్ముడైన మహేంద్రుడు ప్రసన్నుడై ఇట్లు పలుకగా రాముడు 

చాల ప్రసన్నమైన మనస్సు గలవాడై సంతోషించి ఇట్లు పలికెను. 3 

మూ. యది (ప్రీతిః సముత్సన్నా మయి తే విబుధేశ్వర, 

వక్ష్యామి కురు మే సత్యం వచనం వదతాం వర. 4 

ప్ర అ. వదతాం వర=మాటలాడు వారిలో శేష్తుడా ! విబుదే 

శ్వర=దేవేంద్రుడా 1 లే= =నీకు, మయి=నాయందు, పీతిః= (యేమ, సముత్సన్నా 

యది=ప్పుట్టినట్టయితే, వక్ష్యామి=చెప్పెదను, మే=నాయొక్క, వచనమ్ =వచనమును, 

సత్యమ్= సత్యమైనదానినిగా, కురు=చేయుము. 

తా. మాటలాడువారిలో (శేష్టుడ వైన దేవేంద్రా ! నీకు నాయందు 
(హేమ కలిగినచో నేను చెప్పబోవు దానిని "సత్యము చేయుము. ర్వీ 

మూ. మమ హేతోః పరాక్రాన్హా యే గతా యమసాదనమ్, 

లే సర్వే జీవితం ప్రాప్య సముత్తిషన్సు వానరాః. ర్ 
ఆచి ద్ర 

ప్ర. అ. మమహేతోణానా నిమిత్తమై, పరాక్రాన్తాఃపరాక్రమించిన, యే=ఏ, 
వానరా =వానరులు, యమసాదనమ్= =యమలోకమును గూర్చి, గతాఃావెళ్లినారో, 

తే సర్వే=వాళ్లందరూ, జీవితమ్= =జీవితమును, (పాష్య= పొంది, సముత్తిష్పన్తువాలేచె 

దరుగాక. 

లా. నా నిమిత్తమైన పరాక్రమము చూపి యమలోకమునకు వెళ్లిన 
వానరు లందరూ మరల జీవితమును పొంది లేచెదరుగాక. ర 

మూ. మత్క లే విప్రయుక్తా యే పుతైర్షారైశ్ళ వానరాః, 

తాన్ (పీతమనసిః సర్వాన్ ద్రష్టుమిచ్చామి మానద. 6 

ఛ ప్ర. అ. మానద=గౌరవమును ఇచ్చువాడా ! మత్క ృతే=నా 
నిమిత్తమై, యే=ఏ, వానరాః= =వానరులు, పుతైః= ప్కుత్రులతోను, దారశృాభార్యల 

తోను, 'విప్రయిక్తాణావియోగము పొందినారో, తాన్=వారిని, సర్వాన్ =అందరినీ, 

(పీతమనసణాసంతో షించుచున్న మనస్సులు కలవారినిగా, ద్రష్టుమ్= =చూచుటకు, 
ఇచ్చామి= కోరుచున్నాను. 

తా. గౌరవమును ఇచ్చువాడా ! నా నిమిత్తమై పుత్రులకు, భార్యలకూ 

దూరమైన వానరు లందరు సంతోషించిన మనస్సులలో ఉండగా వాళ్లను 

చూడవలెనని కోరుచున్నాను. 6 
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మూ... విక్రొన్న 
కృతర 

ప అ, 

మృత్యువును, న 

కలవారై, విపనా 

జీవయా =జీవింప? 

డాం 

మరణమును ఈ 

దేవేంద్రా 1వ 

త్వ 
ప్ర 

యే=ఏ వానరు 
త్వత్స్రసాదాత్ 

ఏతమ్=-ఈ, ( 

తొ, 

లెక్కచేయలేడ్ 

ఈ వరమున 
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మూ. విక్రాన్హాశ్సాపి శూరాశ్చ న మృత్యుం గణయన్తి చ, 
కృతయత్నా నిపన్నాశ్చ జీవయైనాన్ పురందర. 7 
ప్ర. అ. వ్మిక్రాన్లాః చావిక్రమించినవారు, శూరాశ్చ=శూరులు, మృత్యుమ్= 

మృత్యువును, న గణయన్సి చ=లెక్కచేయరు. కృతయత్నాః=చేయబడిన ప్రయత్నము 
కలవారి, విపన్నాః చ=ఆపద చెందినారు. పురందర=దేవేంద్రా |ఏతాన్ =వీళ్ళను, 
జీవయవ=జీవింపచేయుము. 

తా. ఈ వానరు లందరు శూరులు, పరాక్రమము చూపించినవారు, 
మరణమును లెక్కచేయరు. అటి వారు యుద్దము చేయుచు మరణించినారు. ర 
దేవేంద్రా వాళ్ల నందరినీ జీవింపచేయుము. 7 
మూ. మత్సియేష్యభిరక్తాశ్ళ న మృత్యుం గణయన్తి యే, 

త్వత్ప్రనాదాత్స మేయు స్తే వరమేతమహం వృణే. 8 

ప్ర, అ. మత్చిియేషు=నా [పియములయందు, అభిరక్తాః=ఆసక్తి గల, 
యే=ఏ వానరులు, మృత్యుమ్=మృత్యువును, న గణయన్తి=లెక్క చేయరో, లే=వాళ్లు, 
తృత్స్రసాదాత్=నీ అనుగహమువలన, సమేయుః=వచ్చెదరు గాక. అహమ్=నేను, 
ఏతమ్=ఈ, వరమ్=వరమును, 'వృణే=కోరుచున్నాను. 

తా. నాకు ప్రియము చేయుటకై ఏ వానరులు మృత్యువును కూడ 
లెక్కచేయలేదో వాళ్ళందరు నీ అనుగ్రహమువలన తిరిగి వచ్చెదరు గాకు నేను 
ఈ వరమును కోరుచున్నాను. 

8 
మూ. నీరుజో నిర్రణాంశ్చెవ సంపన్నబలపౌొరుషాన్, 

గోలాజ్లూలాంస్త థర్క్షారశ్చ ద్రష్టుమిచ్చామి మానద. 9 
ప్ర అ. మానద=గౌరవమును ఇచ్చువాడా ! గోలాజ్లూలాన్=కొం 

డముచ్చులను, తథా=మరియు, బుక్షాంశ్చ=ఎలుగుబంట్లను, నీరుజణరోగము 
లేనివాటిని గాను, నిర్వ్రణాంశ్చెవావ్రణములు లేనివాటిని గాను, సంపన్నబలపౌ 
రుషాన్ =సమృద్ధమైన బలపౌరుష్ములు గలవాటిని గాను, ద్రష్టుమ్=చూచుటకు, 
ఇచ్చామి=కోరుచున్నాను. - 

తా. వానరులే కాక గోలాంగూలములు, భల్లూకములు కూడ ఏ రోగమూ. 
లేక, గాయములు లేక, బలపౌరుషములతో నిండి ఉండగా చూడగోరుచున్నాను.9 
మూ. అకాలే చాపి పుష్పాణి మూలాని చ ఫలాని చ, 

జి 5 ar AE శారి {8 నద్యశ్చ వమలాస్తత్ర తి జబృయుర్యత్ర వానరాః. . 410. 

ప్ర. అ. వానరాఖణావానరులు, య్మత=ఎక్స_డ, తిష్నేయుః=ఉందురో, G సుత్రౌబక్క య అలుల 
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తత్ర=అక్కడ, అకాలే చాపి=అకాలమునందు కూడ, పుష్పాణీ=పుష్పములు, 

మూలాని చామూలములు, ఫలాని చ=ైఫలములు, విమలాః=నిర్మ లముల్రిన, 

నద్యశ్చానదులూ, ఉండుగాక. 

తా. ఈ వానరులు ఎక్కడెక్కడ నివ సించెదరో అక్కడ అకాలమునందు | 

కూడ పుష్పఫలములు, నిర్మల మైన ఉదకము కల నదులు ఉండుగాక. 10 

మూ. శ్రుత్వా తు వచనం తస్య రాఘవస్య మహాత్మనః, 

మ హేన్తుః ప్రత్యువాచేదం వచనం (పీతిసంయుతమ్. = 1 

ప్ర. అ. మహాత్మ నణామహాత్ము డైన, తస్యై, రాఘవస్యారామునియొక్క, 

వచనమ్ =వచనమును, (శుత్యా తూవిని, మహే హన్హ్రః=మ హేంద్రుడు, (పీతిసంయు 

మ్=|పేమతో కూడిన, ఇదమ్=-ఈ, వచనమ్ =వచనమును, ప్రత్యువాచ=తిరీగి 

న్ 

రాం మహాత్ముడైన ఆ రాముడు పలికిన మాటలు విని మ హేంద్రుడు 

సంతోషముతో మరల ఇట్లు పలికెను. li 

మూ. మహానయం వరస్తాత యస్త్వ్యయోక్షై రఘూత్తమ, 

ద్విర్మయా నోక్తపూర్వం చ తస్మాదేతదృవిష్యతి. 12 

ప్ర. అ. తాతానాయనా ! రఘూత్తమారామా !' యఃఏది, 
త్వయా= =నీచేత, _ ఉక్తణాచెప్పబడినదో, అయమ్=ఈ,  వరణావరము, మహాన్= 

చాల గొప్పది. మయా= నాచేత, ద్విః==రెండుమార్లు, న ఉక్తపూర్వమ్= పూర్వ 

మెన్నడూ చెప్పబడలేదు, తస్మాత్ =ఆ కారణమువలన, ఏతత్ జ=బ్లది, ఏవమ్=ఇట్లు, 

భవిష్యతి= =కాగలదు. | 

తా. నాయనా ! రామా ! నీవు అడిగిన ఈ వరము చాల గొపుది. 

నేను ఎన్నడూ రెండు మాటలు పలకలేదు. అందువలన నీవు. కోరి నట్లు 
జరుగగలదు. 12 

మూ. సముత్తిష్టన్తు తే సర్వే హతా యే యుధి రాక్షసైః 
=) - 

బుక్షాశ్ళ సహ గోపుచ్చెర్నికృత్తాననబాహవ:. కప 

ప్ర. అ. యే=ఎవరు, యుధి= =యుద్ధమునందు, రాక్ష సైణారాక్షసులచేత, 

హతాః=చంపబడిరో, తే సర్వే=ఆ వానరులందరు, నికృత్వాసనబాహవః=ఛేదిం 

పబడిన ముఖములు బాహువులు గలవారు, నోపుచ్చైగాగ్ పుచ్చములతో కూడ, 

బుక్షాశ్చ=భల్లూకములు, సముత్తిష్పన్తు=లేచదరుగాక. " 

రొ, యుద్ధములో రాక్షసులచేత చంపబడిన వానరు. లందరు, 
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భల్టూకములు, గోపుచ్చములు, ముఖములు బాహువులు తెగి పడి ఉన్న 
వొనరాదులు లేచెదరుగాక. 13 

మూ. నీరుజో నిర్వణాశ్చెవ సంపన్నబలపొరుషాః, 
సముత్తాస్యన్తి హరయః సుస్తా నిద్రాక్షయే యథా, 14 

ప్ర. అ. హరయళావానరులు, నీరుజఃారోగము లేనివారై, నిర్వృణా 
శ్చెవావణములు లేనివారై, సంపన్నబలపౌరుషాః=సమృద్ధమైన బలపౌరుషములు 
గీలవారై, సుష్తాఃజనిదపోయినవారు, నిద్రాక్షయే యథా=నిద్ర అయిపోయిన 
తరువాత వలె, సముత్తాస్యన్తి=లేవగలరు. 

తా. వానరులు ఏ రోగములూ లేనివారై, గాయములు లేనివారై 
అధికమైన బలపౌరుషములతో, నిద్రించినవాళ్లు నిద్రానంతరము లేచినట్లు లేచెదరు. 

మూ సుష కిస చ సుహృద్భిర్పాన్షవైశ్చెవ జ్ఞాతిభిః స్వజనేన చ, 

సర్వ ఏవ సమేష్యస్తే సంయుక్తాః పరయా ముదా. 15 
ప్ర అం సర్వే ఏవ=అందరూ, పరయా=గ్ప్పు; ముదా=సంతోషముతో, 

సంయుక్తాఃాకూడినవారై, సుహృద్భిణమిత్రులతోను, బాన్దవై శ్చెవాబంధువులతోను, 

జ్ఞాతిభికాజ్ఞాతులతోను, స్వజనేనాతమ  కుటుంబమువారితోను, సమేష్యన్ని=కలవ టు ఇ అలలే 

గలరు. 

తా, అందరూ గొప్ప సంతోషముతో తమ మిత్రులతోను, బంధువులతోను, 

జ్ఞాతులతోను, కుటుంబమువారితోను కల సీకొనగలరు. 15 

మూ. అకాలే పుష్పశబలాః ఫలవన్త శృ పాదపాః, 

భవిష్యన్తి మహేష్యాస నద్యశ్చ నలిలాయుతాః. 16 

ప్ర. అ. మ హేష్వాసాగొప్ప ధనస్సు కలవాడా { పాదపాః=వృక్షములు, 

అకాలే=అకాలమునందు, పుష్ప్రశబలాః=పుష్పములతో  చిత్రవర్ణము కలవిగాను, 
ఫలవన్తశ్చ=ఫలములు కలవిగాను, భవిష్యన్తి=కాగలవు. నద్యశ్చ=నదులు కూడ, 

సలిలాయుతాః=నీటితో కూడినవి కాగలవు. 

తా. గొప్ప ధనస్సు ధరించిన రామా ! అకాలములో కూడ వృక్షములు 

పుష్పములచేత విచిత్రవర్ణము కలవిగాను, ఫలములతో నిండినవిగాను కాగలవు. 
నదులు జలములతో నిండి యుండును. 16 

మూ. సవ్రణైః ప్రథమం గాతైరిదానీం నిర్వుణైః సమైక ౨ 
తతః సముత్ధితాః సర్వే సుస్త్వేవ హరియూథపాః 17 

బభూవుర్యానరాః సర్వే కిం న్వేతదితి విసితాః. 
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ప్ర. అ. తతః= =అటు పిమ్మట, సర్వే=సమస్త మైన, హరియూథపొః= 

వానరకేనానాయకులు, (పథమమ్= పూర్వము, స్మవ్రణైజా =గాయములతో కూడిన, 

ఇదానీమ్= =ఇప్పుడు, నిర్వకైఃా =గాయములు లేనివై, సమైః=సమములుగా ఉన్న, 
గాతైణాశరీరములతో, సుప్పేవానిద్రించి వలె, సముళ్రితాః= లేచిరి. సర్వే=సమ 
స్తమైన, వానరాః=ఆ వానరులు, ఏతత్=ఇది, కిం ను=ఏమిటి, ఇతి=అని, 

విస్మితాః=అశ్చర్యము చెందినవారు, బభూవుః=అయిరి. 

తా, పిమ్మట ఆ వానరప్రముఖు లందరూ పూర్వము గాయములతో 

నిండి ఉండి ఇప్పుడు గాయములు పోవుటచే సమముగా ఉన్న శ శరీరములతో 

నిద్రనుండి లేచినట్లు లేచిరి. ఆ వానరులందరు ఇది ఏమిటని ఆశ్చర్యము 

చెందిరి. 
17 

మూ. కాకుత్హ్సం పరిపూర్ణార్ణం దృష్టా సర్వే సురోత్తమాః 18 

అబ్రువన్ పరమ ప్రీతాః స్తుత్వా రామం సలక్ష ్ మణమ్. 

ప్ర అ. సర్వే=సమస్త మైన, సురోత్తమాః=దేవతా(శేష్టులు, పరిపూర్ణా 

ర్థమ=పరిపూర్ణమైన ప్రయోజనము గల, కాకుత్త త్రమైరాముల్లి, దృష్టా చూచి, 

పరమ పీతాః=చాల సంతో షించినవారై, సలక క్షణర్=లక్ష్మణస హితుడైన, రామమ్= 

రాముణ్ణి, స్తుత్వాస్తుతించి, అబ్రువన్ = పలికిరి. 

తా, ఆ దేవతాప్రముఖు లందరు కార్యమునందు సఫలుడైన రాముణ్ణీ 

చూచి, చాల సంతోషించి, లక క్ష్మణసహితుడైన ఆ రాముణ్ణి స్తుతించి ఇట్లు 

పలికిరి. 18 

మూ. గచ్చాయోధ్యామితో రాజన్ విసర్ణయ చ వానరాన్, 19 

మైథిలీం సాన్త్వయ స్వెనామనురక్తాం యశస్వినీమ్. 

ప్ర. అ. రాజన్=రాజా ! ఇతః=ఇక్కడినుండి, అయోధ్యామ్=అయోధ్యను 

గూర్చి, గచ్చ=వెళ్లుము. వానరాన్ =వానరులను, విసరయ చావిడువుము. అనుర 

కామ్=నీయందు అనురాగము గల, యశ స్వినీమ్= =కీర్తిమంతురాలైన, ఏనామ్= ఈ, 

మైథిలీమ్ = సీతను, సాన నృ్వ్యయస్వ=ఓదార్చుము. 

తా, రాజా ! ఇక్కడినుండి అయోధ్యకు వెళ్ళుము. వానరులను వారి 

స్థానములకు పంపీవేయుము. నీయందు అనురాగము గల క్రీరిమంతురాలైన ఈ 
కొను ఓదార్భుము. 19 

మూ. భాతరం భరతం పశ్య త్వచ్చకాద్వ్రతచారిణమ్, 20 

శత్రుఘ్నం చ మహాత్మానం మాత్రూః సర్వాః పరంతప, 

అభెేషచయ చాత్మానం పౌరాన్గత్యా ప్రహర్షయ. 21 
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ప్ర. అ. పరంతపాశత్రుసంహారకుడా ! త్వచ్చోకాత్=నిన్ను గూర్చిన 
శోకమువలన, వ్రతచారిణమ్=వ్రతమును ఆచరించుచున్న, (భాతరమ్=సోదరుడైన, 
భరతమ్=భరతుళి, మహాత్మానమ్=మహాత్ముడైన, శృత్రుఘ్నుం చాశత్రుఘ్నుల్లో, 
సర్వాణసమస్త మైన, మాత్యూకాతల్టులను, పశ్య=చూచుము. ఆత్మానమ్ాతనను, 
అభి షేవయ=అభి షిక్తుని చేయించుకొనుము. గత్యా=వెళ్లి, పౌరాన్=పౌరులను, 
(ప్రహర్షయూాసంతో షీింపచేయుము. 

తాం ఓ! శృత్రుసంహారకుడా ! నిన్ను గూర్చిన కోకములో (వ్రతమును 
(నియమములు) ఆచరించుచున్న నీ సోదరుడైన భరతుళ్లి, మహాత్ముడైన 
శత్రుఘ్నుళ్లో, అందరు తల్టులనూ చూడుము. వెళ్లి పట్టాభిషికుడవై పౌరులకు 
ఆనందము కలిగించుము. 20, 21 

మూ. ఏవముక్త్వా సహస్రాక్షో రామం సౌమిత్రిణా సహ, 
విమూ నైః సూర్యసంకా శైర్యయౌ హృష్టః సురైః సహ, 292 

ప్ర అ. సహగస్రాక్షః=దేవేందుడు, సౌమిత్రిణా సహ=లక్ష్మణునితో కూడిన, 
రామమ్ =రాముళ్లి గూర్చి, ఏవమ్=ఇట్లు, ఉక్తాపలికి, హృష్టణాసంతో షించినవాడై, 
సురైః సహ=దేవతలతో కూడ, సూర్యసంకాశేకసూర్యునితో సమానములైన, 
ఏమానైకావిమానములతో, యయౌ=వెళ్లెను. 

తా. దేవేందుడు లక్ష్మణసహితుడైన రామునితో ఇట్లు పలికి, 
సంతోషించుచు, ఇతరదేవత. లందరితో కూడ _ సూర్యునివంటి విమానముల పై 
వెళెను. 22 

మూ, అభివాద్య చ కాకుళ్ద సో సర్యాంస్తాం స్త్రిదశోత్తమాన్, 

లక్ష్మణేన సహ భ్రాత్రా వాసమాజ్ఞాసయత్తదా. 23 
లు ఇ 

ప్ర అ. తదా=అప్పుడు, భభ్రాత్రా=సోదరుడైన,. లక్ష్మణేన సహ= 
లక్ష్మణునితో కూడిన, కాకుత్హ్రఃారాముడు, తాన్=ఆ, సర్వాన్=సమస్త 
(తిదశోత్తమాన్ =దేవతాప్రముఖులను, అభివాద్య=నమస్కరించి, వాసమ్= 

మును, ఆజ్ఞాపయత్ =ఆజ్ఞా పించెను. 

మైన, 
వాస 

తా. అప్పుడు లక్ష ్మణసమేతుడైన రాముడు ఆ దేవత లందరికీ 

నమస్కరించి వానరు లందరినీ తమ స్థానములందు విశ్రమించుటకై ఆజ్ఞాపించెను. 

మూ. తతస్తు సా లక్ష 1 ఇరామపారి తా 
అ అల | 9 మహాచమూర్లష్టజనా యశస్వినీ, 
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(శ్రియా జ్వలన్తీవిరరాజ సర్వతో 

నిశా ప్రణీతేవ హి శీతరశ్మినా. 24 

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే ఆదికావ్యే 

యుద్ధ్దకాళ్లే వింశత్యధికశతతమః సర్గః, 

ప్ర అ. తతః=లటు పిమ్మట, లక్ష్మణరామపాలితా=రామలక్ష్మణులచేత 
పాలింపబడిన, హృష్టజనా=సంతోషించిన జనులు గల, యశస్వినీ=కీర్తి గల, 
సా=ఆ, మహాచమూఃాగొప్ప సేన, గ్రియా=శోభతో, _జ్వలన్తీ=ప్రజ్వలించుచు 
న్నదై, శీతరశ్మినా=చంద్రునిచేత, ప్రణీతా=ప్రకాశింపచేయబడిన, నిశేవ=రాత్రి వలె, 
సర్వతః=అన్ని వైపులా, విరరాజాప్రకాశించెను. 

తా. అప్పుడు రామలక్ష్మణులచే రక్షింపబడుచున్న, సంతోషించిన జనులు 
గల, కీర్తి గల, ఆ మహేన శోభతో (పజ్యలించుచున్నదా అన్నట్లు చందద్రునిచే 

ప్రకాశింపచేయబడిన రాత్రివలె అంతటా ప్రకాశించెను. 24 

“బాలానందిని"అను శ్రీమద్రామాయణాంధవ్యాఖ్యానమునందు 
యుద్దకాండలో నూటఇరవైయవ సర్గ సమాప్తము. 



అథ ఎకవింశత్యధికశతతమః సర్గః 

[రాముడు అయోధ్యకు వెళ్లుటకు ఉద్యుక్తు డగుట. రాముని ఆజ్ఞచేత 
విభీషణుడు వువ్చకమును. తీనీకొనివచ్చుట.] 

మూ తాం రాత్రిము షితం రామం సుభోదితమరిందవుమ్, 

అబ్రవీత్ ప్రాశ్టరిర్వాక్యం జయం ప్పష్థాా విభీషణః. 1 

ప్ర. అ. తామ్=ఆ, రాత్రిమ్=రాత్రిని, ఉషితమ్=ఉన్న, సుఖోదితమ్= 
సుఖముగా మేల్కొనిన, అరిందమమ్=శృతుసంహారకుడైన,  రామమ్=రాముళి, 
విభీషణకావిభీషణుడు, జయమ్=జయమును, పృష్ట్వా=అడిగి, (ప్రాళ్థ్వలిః=కట్టబడిన 
దోసీలి కలవాడై, వాక్యమ్=వాక్యమును, అబ్రవీత్ =పలికెను. 

తా ఆ రాత్రి అక్కడ శయనించి సుఖముగా మేల్కొనిన శత్రు సంహారకుడైన రాముని వద్దకు వెళ్లి విభీషణుడు జయశబ్దము పలుకుచు, 
దోసిలి కట్టి నమస్కరించి ఇట్లు పలికెను. క్షే 

మూ, స్నానాని చాజ్ఞరాగాణి వస్ర్రాణ్యాభరణాని చ, 

చన్షనాని చ మాల్యాని దివ్యాని వివిధాని చ. 2 

అలంకారవిదశ్చెతా నార్యః పద్మనిభేక్షణాః, 
ఉపస్థితాస్తాం విధివత్ స్నాపయిస్యని రాఘవ. 3 

ప్ర అ. రాఘవ=రామా ! అలంకారవిదః=అలంకరించుటయందు నేర్పు 
గల, పద్మ నిభేక్షణాః=పద్మములతో సమానములైన నేత్రములు గల, ఏతాః=ఈ, 
నార్యకాస్త్రీలు, స్నానాని=స్నానపు సాధనములైన,. అజ్ఞరాగాణి=శరీరమునకు పూసు 
కొను సుగంధ (ద్రవ్యములను, వస్ర్రాణి=వస్త్రములను, ఆభరణాని చ=ాఆభరణ ములను, 
చన్చనాని చాచందనములను, దివ్యాని=దివ్యములైన, వివిధాని=అనేక విధములైన, 
మాల్యాని చాపుష్పమాలలను, గ్రహించి, ఉపస్థితాణావచ్చినారు. త్వామ్=నిన్ను, 
విధివత్=యథా శాస్త్రముగా, స్నాపయిష్యున్తిస్నానము చేయించెదరు. 

తౌ రామా ! అలంకరించుటలో నేర్పు గల, పద్మముల. వంటి 

నేత్రములు గల ఈ స్త్రీలు స్నానసాధనములైన అంగరాగములను, వస్త్రములను, 
ఆభరణములను, చందనములను, దివ్యములైన అనేకవిధములైన మూలికలను 
తీసికొని వచ్చి ఉన్నారు. వీళ్ళు యథోచితముగా నీకు స్నానము చేయించెదరు. 
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మూ. ఏవముక్తస్తు కాకుత్స:ః ప్రత్యువాచ విభీషణమ్, 

హరీన్ సుగ్రీవముఖ్యాంస్త వం స్నానేనోపనిమన్త్మయ. 4 

ప్ర అ. ఏవమూఇట్లు, ఉక్తణాపలకబడిన, కాకుత్సః=రాముడు, 

విభీషణమ్ =విభీషణుళ్లీ గూర్చి, (ప్రత్యువాచైతిరిగి పలికెను. త్యమ్నీవు సుగీ 
వముఖ్యాన్ =సుుగ్రీవుడు మొదలైన, హరీన్=వానరులను, స్నా న=స్నానముచేత, 

ఉపనిమన్తయాఆహ్యానించుము. 

తా. ఆ మాటలు విని రాముడు విభీషణునితో ఇట్లు పలికెను. నీవు. 

సుగ్రీవుడు మొదలైన వానరులను స్నానముకొరకై ఆహ్వానించుము. 4 

మూ. సతు తామ్యతి ధర్మాత్మా మమ హేతోః సుభోచితః, 

సుకుమారో మహాబాహుర్భరతః సత్యసంశ్రయః. 5 

ప్ర. అ. ధర్మాత్మాధర్మాత్ముడు, సుఖోచితః=సుఖములకు అలవాటుప 

డినవాడు, సుకుమారః=సుకుమారుడు, మహాబాహుఃగొప్పు బాహువులు గలవాడు, 
సత్యసంశయః=సత్యమునకు ఆశయము అయిన, సః భరతః=ఆ భరతుడు, మమ 

హేతోః=నా మూలమున, తొమ్యతి=శమపడుచున్నాడు. . 

తా. ధర్మాత్ముడు, సుఖములకు అలవాటు పడినవాడు, సుకుమారుడు, 

మహాబాహువు, సత్యమునకు ఆశయభూతుడు అయిన భరతుడు నా నిమిత్తమై 

శ్రమపడుచున్నాడు. ర్ 

మూ. తం వినా కైకయీపుత్రం భరతం ధర్మ చారిణమ్, 

న మే స్నానం బహుమతం వ స్రాణ్యాభరణాని చ. 6 

ప్ర, అ. కైకయీపుత్రమ్=కై కేయీపుత్రుడైన, ధర్మ చారిణమ్=ధర్మమును 
_ఆచరించుచున్న, తం భరతం వినా=ఆ భరతుడు లేకుండగా, మే=నాకు, 
స్నానమ్=స్నానము, న బహుమతమ్=ఇష్షముకాదు. స్త్రాణి=వస్త్రములు, ఆభరకకాని 

చ=ఆభరణములు ఇష్టములు కావు. 

తా. ధర్మమును ఆచరించుచున్న ఆ కైకేయీపుత్రుడైన భరతుడు 
లేకుండగా నాకు స్నానము గాని, వస్త్రములు గాని అలంకారములు గాని 

ఇష్టములు కావు. 6 

మూ. ఏతత్ పశ్య యథా క్షిప్రం ప్రతిగచ్చామ తాం పురీమ్, 

అయోధ్యాం గచ్చతో హ్యేష పన్లాః పరమదుర్గమః, 7 



యుద్ధకాండము 767 

యోధ్యను గూర్చి, గచ్చతఃనడచి వెళ్ళువానికి, ఏషః పన్హాః=ఈ మార్గము, 

పరమదుర్గమః హి=చాల వెళ్ళుటకు కష్టమైనది కదా? 

లౌ, అయోధ్యానగరమునకు థీ ఘ్రముగా వెళ్ళు ఉపాయమును 

చూడుము. కాలినడకలో అయోధ్యకు వెళ్లువారికి ఈ మార్గము చాల 

ప్రయాణమునకు కష్టమైనది కదా? 7 

మూ. ఏవముక్తస్తు కాకుత్చం ప్రత్యువాచ విభీషణః, 
అహ్నా త్వాం ప్రాపయిష్యామి తాం పురీం పార్థివాత్మజ. 8 

ప్ర అ ఏవమ్=ఇట్లు, ఉక్తః=పలకబడిన, విభీషణః=విభీషణుడు, 

కాకుత్భమ్=రాముళి గూర్చి, ప్రత్యువాచాతిరిగి పలికెను. పార్ధివాత్మజ=రాజకు 

మారా ! త్వామ్=నిన్ను, తాం పురీమ్=ఆ పట్టణమును, అహ్నా=ఒకదినముచేత, 

(పాపయిష్యామి=పొందించెదను. 

తొ. విభీషణుడు రాముని మాటలు విని ఇట్లు పలికెను. రామా! 

ఒక్క దినములో నిన్ను అయోధ్యానగరము చేర్చెదను. రి 

మూ. పుష్పకం నామ భద్రం తే విమానం సూర్యసంనిభమ్, 

మమ భ్రాతుః కుబేరస్య రావణేన బలీయసా. 9 

మూ. హృతం నిర్జిత్య సంగ్రామే కామగం దివ్యముత్త మమ్, 

త్వదర్ధం పారితం చేదం తిష్టత్యతులవిక్రమ. 10 

ప్ర_ అ. 'అతులవిక్రమెసాటి లేని పరాక్రమము గలవాడా, సూర్య 

సంనిభమ్=సూర్యునితో సమానము, కామగమ్=ఇష్టము ప్రకారము వెళ్లునది, 

దివ్యమ్=దివ్యము, ఉత్తమమ్=ఉత్తమము అయిన, పుష్పకం నామాపుష్పక 

మను, మమ=నా యొక్క, భ్రాతుఃసోదరుడైన, కుబేరస్య=కుబేరుని యొక్క, 

విమానమ్=విమానము,బలీయసా=అధిక బలవంతుడైన, రావణేనారావణుని చేత, 

సంగ్రామేడయుద్ధమునందు,యుద్దములో ంచి, హృతమ్=హరించబడినది. తే=నీకు, 

భద్రమ్=మంగళ మగుగాక. ఇదమ్=ఇది, త్వదర్థమ్=నీకొరకై, పాలితమ=పాలించ 

బడివదై, తిష్మతి=ఉన్నది. : 

తా. సాటిలేని పరాక్రమము గల రామా ! సూర్యునితో సమానము, 

ఇచ్చను అనుసరించి ప్రయాణము. చేయునది, ఉత్తమము అయిన పుష్పక మను, 

నా సోదరుడైన కుబేరుని దివ్యమైన. .విమానము నధికబలవంతుడైన రావణుడు 

యుద్ధములో జయించిహరించినాడు. దానిని నీకొరకై రక్షించి ఉంచినాను. నీకు 

భద్ర మగుగాక. =. . 9, 10. 
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మూ. తదిదం మేఘసంకాశం విమానమిహ తిష్టతి, 

యేన యాస్యసి యానేన త్వమయోధ్యాం గతజ్వరః. Hi 

ప్ర. అ. మేఘసంకాశమ్=మేఘముతో సమానమైన, తత్=ఆ, ఇదమ్=ఈ . 
విమానమ్=విమానము, ఇహ=ఇక్కడ, తిష్టతి=ఉన్నది. 'యేన యానేన=ఏ విమౌ 

నముచేత, త్వమ్=నీవు, అయోధ్యామ్=అయోధ్యను గూర్చి, విగతజ్వరః=పోయిన | 

బాధ కలవాడ వై, యాస్య సి=వెళ్లగలవో. 

తా. అట్ట ఈ మేఘమువంటి విమానము ఇక్కడ ఉన్నది. నీవు. 

ఎట్టి 'దిగులు లేక ఈ విమానముపై అయోధ్యకు వెళ్లవచ్చును. nu 

మూ. అహం తే యద్యనుగ్రాహ్యో యది స్మరసి మే గుణాన్, | 

వస తావదిహ ప్రాజ్ఞ యద్యస్తి మయి సౌహృదమ్. 12 

ప్ర. అ. |ప్రాజ్ఞూబుద్ధిమంతుడా ! తే=నీకు, అహమ్=నేను, అన్ముగ్రాహ్యా! 

యది=అనుగ్రహింపదగినవాడ _ నైనచో, మే=నాయొక్క, గుణాన్ =గుణములను, . 

స్మరసి యది=స్మరించుచున్నట్లయితే, మయి=నాయందు, సౌహృదమ్=డ్రేమ, 
అస్తి యది= =ఉన్నట్టయితే, ఇహ=ఇక్కడ, వస తావత్ =నివసించుము. 

తా. ప్రజ్ఞాశాలినెన రామా ! నీకు నామీద అనుగ్రహమును, నా 
గుణములను నీవు స్మరించుచున్నచో, నాయందు స్నేహభావ మున్నచో ఇక్కడ 

ఉండుము. 12 

మూ. లక్ష్మణేన సహ భ్రాత్రా వైదేహ్యా భార్యయా సహ, 
అర్చితః సర్వకామైస్త్యం తతో రామ గమిష్యసి. కేరి 

ప్ర అ. రామ=రాముడా ! భాత్రాసోదరుడైన, లక్ష్మ 

ణేన సహ=లక్ష్మణునితో కూడ, భార్యయాాభార్వయైన, వైదేహ్యా సహా సీతతో 

కూడ, త్వమ్= =నీవు, సర్వకామైః= =సమస్తకామములచే, అర్చితణపూజింపబడినవాడవై 

_ తతణాఅటు పిమ్మట, గమిష్య సి=వెళ్ళగలవు. 

తా. రామా ! సోదరుడైన లక్ష్మణునితోను, భార్యయైన సీతతోను 
కలిసిన నీవు నాచేత అన్ని భోగ్యవస్తువులు సమర్పించి పూజింపబడినవాడవై 
అటు పిమ్మట వెళ్లవచ్చును. 13 

మూ, (పీతియుక్తస్య విహితాం స సైన్యః ససుహృర్గణః, 

సత్కియాం రామ మే తావద గ ఎహాణ త్వం మయోద్యతామ్. 

(ప. అ. రామారామా ! ససైన్యః=సైన్యముతోకూడిన, సస సుహృద్గణఃామి 
(తుల గణముతో కూడిన, త్వమ్ = =నీవు, మయా=నాచేత, ఉద్యతామ్= ఏర్పరుపబడిన, 
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విహితామ్=యథాశాస్త్ర ముగా చేయబడిన, (ప్రతియుక్తస్య=సంతోషముతో కూడిన, 

మే=నాయొక్క, సత్కింయామ్=సత్కారమును, గృహాణ - తావత్ =గ్రహించుము. 

తా. రామా ! సైన్యముతోను, మితగణముతోను కూడిన నీవు 
వేను ఏర్పరచిన, యథాశాస్త్రముగా సమర్సింపబడిన, సంతోషముతో కూడిన 
నా ఈ సత్కారమును స్వీకరింపుము. 14 

మూ. ప్రణయాద్సహుమానాచ్చ సౌహార్తేన చ రాఘవ, 

ప్రసాదయామి గ్రేష్యోఒహం న ఖల్వాజ్ఞాపయామి తే. 15 

ప్ర, అ. రాఘవ=రామా ! ప్రణయాత్ =[సేమవలన, బహుమానాచ్చ=గౌర 
వభావమువలన, సౌహార్దేన చ= 'స్నేహముచేత, ప్రసాదయామిబ్రతిమాలుచున్నాను. 
అహమ్= =నేను, (పేష్యఃకింకరుడను. లే నీకు, నాజ్ఞాపయామి ఖలు=ఆజ్ఞా పంచుట 

లేదు. 

తా. రామా ! (ేమవలన, గౌరవమువలన, స్నేహమువలన నిన్ను 
బ్రతిమోలుచున్నాను. నేను నీ భృత్యుడను. నీకు ఆజ్ఞాపించుటలేదు. 15 

మూ, ఏవముక్తస్తతో రామః ప్రత్యువాచ విభీషణమ్, 

రక్షసాం వానరాణాం చ సర్వేషామేవ శృణ్వ్యతామ్. 116 

ప్ర. అ. ఏవమ్=ఇట్లు, ఉక్తఃాపలకబడిన, రామఃరాముడు, తతణాఆ 
టుపిమ్మట, విభీషణమ్= విభీషణుల్ణి గూర్చి, రక్షసామ్ =రాక్షసులు, వానరాణాం 
చావానరులు, సర్వేషామ్= అందరూ, శృణ్వతామ్= వింటూండగా, ప్రత్యువాచ=తిరిగి 
పలికెను. 

తా. రాముడు ఆ మాటలు విని, రాక్షసులు వానరులు అందరూ 

వినుచుండగా విభీషణునితో ఇట్లు పలికెను. 16 

మూ. పూజితో 2_ స్మి త్వయా వీర సాచివ్యేన పరంతప, 

సర్వాత్మనా చ చేష్టాభిః సౌహార్రైన పరేణ చ. ౯ 

ప్ర అ. పరంతపాశత్రుసంహారకుడవైన, వీర=వీరుడా ! సాచి 

వ్యేన= =సాహాయ్యముచేతను, చేష్టాభిః=పనులచేతను, ప రేణ=అధిక మైన, సౌహార్తేన 

చా స్నేహముచేతను, సర్వాత్మనా=అన్ని విధాలచేత, తృయా౭నీచేత, పూజితః 
అస్మి= పూజింపబడితిని. 

తా. శృత్రుసంహారకుడవైన ఓ ! వీరుడా ! ఆలోచనలలో సాహాయ్యము 
చేయుటచేత, పనులచేత, అత్యధికమైన స్నేహముచేత నీవు అన్ని విధాలా 
నన్ను పూజించితివి.. 17 
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మూ న ఖల్వేతన్న కుర్యాం తే వచనం రాక్ష సేశ్వర, 

తం తు మే భ్రాతరం ద్రష్టుం భరతం త్వరతే మనః. _ 18 | 

ప్ర అ. రాక్షసే ర=రాక్షసరాజూ !  తే=నీయొక్క, ఏతత్=శ్క | 
లు ' 

వచనమ్=వచనమును, న కుర్యామితి న ఖలు=చేయ నను మాట లేదు. తు=కొని | 
(భాతరమ్=సోదరుడైన,  తమ్=ఆ, భరతమ్=భరతుళ్లి, దష్టుమ్=చూచుటకు 

మనఃమనస్సు, త్వరతే=తొందరపడు చున్నది. | 

తాం రాక్షసరాజా |! నీవు చెప్పినట్టుగా నేను చేయకపోవృష 

అనేది లేదు; కాని నా మనస్సు సోదరుడైన ఆ భరతుని చూడవలేి ౫ 
తొందరపడుచున్నది. . 

మూ. మాం నివర్తయితుం యో౬సౌ చిత్రకూటముపాగతః, 

శిరసా యాచతో యస్య వచనం న కృతం మయా. 10. 

కొసల్యాం చ సుమిత్రాం చ కైకేయీం చ యశస్వినీమ్, 

గుహం చ సుహృదం చైవ పొరాన్ జనప దైః సహా, 20 

ప్ర అ. యః అసౌ=ఏ ఈ భరతుడు, మాద్=నన్ను,. నివర్తయితుమ్= 
మరల్బుటకు, చిత్రకూటమ్=చిత్రకూటపర్వతమును గూర్చి, ఉపాగతణావచ్చినాడ్ 
శిరసా=శిరస్సుచేత, యాచతః=యాచించుచున్న, యన్య=ఎవనియొక్క, వచనమ్= 

వచనము, మయా=నాచేత, న కృతమ్=చేయబడలేదో (అట్టి భరతుల్లీ) 
కౌసల్యాం చెకౌసల్యను, సుమిత్రాం చెసుమిత్రను, యశస్వినీమ్ =కీర్తి గలి. 
కైకేయీం చ=క్రైకేయిని, సుహృదమ్=మిత్రుడైన, గుహం చ=గుహుళ్లో, జానపడై 
సహాగ్రామవాసులతో కూడిన, పౌరాన్=పౌరులను, (చూడవలె నని మనస్సు 
తొందరపడుచున్నది.) 

తా. ఏ భరతుడు నన్ను వెనుకకు తీసికొని వెళ్లుటకై చిత్రకూటమునకు 
వచ్చినాడో, తల వంచి. నమస్కరించుచు నన్ను ప్రార్ధించిన ఏ భరతుని 

మాట (ప్రకారము నేను చేయలేదో, అట్టి భరతుణ్ణి, కౌసల్యను, సుమిత్రను, కి 
గల శకైకేయిని, మిత్రుడైన గుహుణ్ణి, పౌరులను, జానపదులను చూచుటకై నా 
మనస్సు తొందరపడుచున్నది. 19, 20 

మూ. అనుజానీహి మాం సౌమ్య పూజితో౭_ స్మి విభీషణ, 
మన్యుర్న ఖలు కర్తవ్యః సఖే త్వాం చానుమానయే. 2 
ప్ర. ఆ. సౌమ్యాఓ సౌమ్యుడా ! విభీషణావిభీషణా ! మామ్=నన్ను, 

అనుజానీ హి=అనుమతించుము. పూజితః అ స్మి=పూజించబడితిని. సఖే=మిత్రుడా, 
మన్యుాకోపము, న కర్తవ్యః ఖలుూ=చేయదగినది కాదు. త్యామ్ైనిన్ను, 
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ఆనుమానయే చాబ్రతిమాలుకొనుచున్నాను. 

తా. సౌమ్యుడా ! విభీషణా ! నాకు అనుజ్ఞ ఇమ్ము. నీవు నన్ను 

పూజించిన ప్లే. మిత్రుడా ! కోపింపకుము, నిన్ను బ్రతిమాలుకొనుచున్నాను. 21 

మూ ఉపస్థాపయ మే శీఘ్రం విమానం రాక్షేశ్వర, 

కృతకార్యస్య మే వాసః కథం స్యాదిహ సంమతః. 29 

ప్ర. అ. రాక్ష సేశ్వరారాక్షసరాజా ! సీఘ్రమ్=శీ ఘ్రముగా, మే=నాకు, 

విమానమ్=విమానమును, ఉపస్థాపయ=తె ప్పించుము. కృతకార్యస్య=చేయబడిన 

కార్యము గల, మే=నాకు, ఇహ=ఇక్కడ, వాసః=నివాసము, కథమ్=ఎట్లు, 

సంమతః=యుక్తము, స్యాత్=అగును? 

తా. విభీషణా ! వెంటనే విమానమును తెప్పించుము. పని పూర్తి 

అయిన తరువాత నేను ఇక్కడ ఉండుట యుక్తము కాదు కదా 2 22 

వూ. ఏవముక్తస్తు రామేణ రాక్షసేన్లో విభీషణః 
Ww © 

చిమానం సూర్యసంకాశమాజుహావ త్వరాన్సితః. 23 

తతః కాషానచిత్రాజ్ఞం వైదూర్యమణి వేదికమ్, 

కూటాగారైః పరిక్షిప్తం సర్వతో రజతప్రభమ్; 24 

పాణ్దురాభిః పతాకాభిర్హ్వదైశ్చ సమలంకృతమ్, 

కాషానం కాళ్ళనైర్లర్ మ్యెల్లేనపద్మ విభూ షితైః 
25 

పకీరం కిజి) ణీజాలెర్ను కామణిగవాక్షకమ్, 
ర వు గ్రా రా గ్రై _- లు 

ఘణ్యాజాలైః పరిక్షిప్తం సర్వతో మధురస్వనమ్. 26 

తం మేరుశిఖరాకారం నిర్మితం విశ్వకర్మణా, 

బృహద్చిర్ఫ్భూషితం హర్మ్యెర్ముక్తొ రజతశోభితైః. 
27 

తలెః స్పటికచిత్రాళ్లెర్వెదూ ర్యెశ్చ వరాసనైః 
_ జల్ 

మహారాసరణో పేకైరుపపన్నం మహాధవైః 28 

ప్ర అ రామేణారామునిచేత | ఏవమ్ =ఇట్టు; ఉక్షణపలకబడిన, రాక్ష 

సేనః=రాక్షసరాజైన, విధీషణః=విభీషణుడు, త్వరాన్వితః=తో ందరతో కూడినవాడ్రై 

తతః=అటు పిమ్మట, 
కాఖ్యునచిత్రాబ్గమ= బం

గారము చెత చిత్రవర్షములైన అవయ 

వములు గలది, వైడూర్యమణి వేదికమ్= వైడూర్య మ
ాణే క్యముల వికారమైన వేదికలు 

కలది, కూటొగా రజ మండపము
లతో, పరిక్రి ప్రమ్=వ్యాప్తము, 

సర్వతణాఅంతటా, 

రజతృప్రభమ్= వెండి కాతి గలది, పాణ్దురాభికాతెల్లవైన, పతాకాభిణ=పతాకలచతబు, 

ధ్వజైశ్చ-ధ్వజములచేతను, 
సమలంకృతమ్=అలంకరింపబడినది

, ఏ్రనమాబంగ 
క 
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రము వికారము, హేముపద్మవిభూషీతైః=బంగారు పద్మములచేత అలంకరించబడిన, 
కాఖ్లునైజ౭బంగొరము వికారములైన, హర్ మ్యెః=మేడలచేత, అలంకరించబడినది, . 

కిజ్బీణీజాలైకాచిరుగంటల సముదాయములతో, ప్రక్రీర్ణమ్=వ్యాప్తము, ముక్తామణీగ 

వాక్షకమ్=ముత్యముల మణుల వికారములైన కిటికీలు గలది, ఘణ్జాజాలైః=ఘంటల 

సముదాయములచేత, పరిక్షిప్తమ్=వ్యాప్తము, సర్వతః=అన్ని వైపులా, మధురస్వ 

నమ్=మధురమైన ధ్వని గలది, మేరు శిఖరాకారమ్=మేరు పర్వతశిఖరమువంటి 
ఆకారము గలది, విశ్వకర్మ ణా=విశ్వకర్మ చేత, నిర్మి తమ్=నిర్మి ంచబడి నది, ముక్తారజత 

శోభితైః=ముత్యములచేతను, వెండిచేతను శోభింపచేయబడిన, బృహద్భిఃాపెద్దవైన, | 

హర్మ్యెఖామేడలచేత, శోభితమ్=ప్రకాశింపచేయబడినది, సృటికచిత్రాజ్లెణస్సటికమా | 

టిక్యములతో విచిత్రములైన భాగములు గల, తలైఃశక్రిది ప్రదేశములతోనూ, | 

వైడూ ర్యెః=వైడూర్యమాణిక్యవికారములైన, మహాధనైజాగొప్ప వెల గల, మహార్హా | 
స్తరణోపేతైఃాగొప్ప విలువ గల అస్తరణములతో కూడిన,. వరాసనైజశేసములైన | 

ఆసనములతో, ఉపేతమ్=కూడినది అయిన, తమ్=ఆ, విమానమ్=విమానమును, 
ఆజుహావ=పిలచెను. | 

తా. రాముని మాటలు విని రాక్షసేంద్రుడైన విభీషణుడు | 
తొందరపడుచు సూర్యునితో సమానమైన ఆ _ విమానమును పిలచెను. దాని. 
భాగములు బంగారముచేత విచిత్రములుగా ఉండెను. అంతటా వెండి కాంతితో 

కూడిన ఆ విమానమునందు చుట్టు ప్రక్కల వైడూర్యమాణిక్యవికారములైన 
అరుగులు, మండపములు, తెల్లని పతాకలచేత, ధ్వజములచేత అలంకరింపబ'డను. 

ఆ బంగారు విమానములో బంగారు పద్మాలచేత అలంకరించబడిన బంగారు 

మేడలు ఉండెను. ముత్యముల, మణుల కిటికీలు గల ఆ విమానము చుట్టూ 
చిరుగంటలు, గంటలూ కట్టి ఉండుటచే మధురముగా ధ్వని చేయుచుండెను, 

విశ్వకర్మ నిర్మించిన ఆ విమానము మేరుపర్వతశిఖరము ' వలె ఉండిను. 

ముత్యములతోను, వెండితోను ప్రకాశించుచున్న పెద్ద మేడలతో అది అలంకృతమై 
ఉండెను. దాని క్రింది ప్రదేశమునందలి భాగములు సృటికమాణికృములతో 
విచిత్రములుగా ఉండను. దానియందు అంతటా మంచి విలువ గల 

'ఆస్తరణములు కప్పిన, అమూల్యములైన, వెడూర్యమణివికారములైన (శ్రేష్టముైన 

ఆసనములు అమర్చబడి ఉండెను. = 23 - 28 

మూ. _ఉపస్టితమనాధృష్యం తద్విమానం మనోజవమ్, — 
నివేదయిత్వా రామాయ తస్థా తత్ర విభీషణః. 29 

ప్ర. ఆ. అనాధృష్యమ్=ఎదిరింప శక్యము కానిది, మనోజవమ్=మనో వేగము 
గలదీ అయిన, తత్=ఆ, విమానమ్=విమానమును, ఉప స్థితమ్=వచ్చినదానినిగా, 
రామాయ=రామునకు, నివేదయిత్యా=తెలి పి, విభీషణః=విభీషణుడు, తృత్ర-ఆ: డడ, 
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తసౌ=నిలచెను. 
(so 

తా. మనోవేగము వంటి వేగము గల, ఎదిరింప శక్యము కాని ఆ 

విమానము వచ్చినట్టు రామునకు తెలిపి విభీషణుడు అక్కడ నిలచెను. 29 

మూ, తత్సుష్పకం కామగమం నినాన 

ముప స్థితం భూధరసంనికాశమ్, 
దృష్టా నవ తదా వృస్మయమాజగామ 

రామః ససౌమిత్రిరుదారసత్త వో 30 

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే ఆదికావ్యే 
యుద్దకొత్చే ఏకవింశత్యధి కశతతమః సర్గః. 

ప్ర అ. దా=అప్పుడు, ససౌమిత్రిఃలక్ష శ్రణునితోకూడిన, ఉదార 

సత్త్వఃాఅధికమైన బలము గల, రానుఃరాముడు, ఉపస్థితమ=వచ్చిన, కామగ 
మమ్= =ఇచ్చానునారముగా ప్రయాణము చేయు భూ భూధరస౦నికాశమ్=పర్వతముతో 

సమానమైన, తత్=ఆ, పుష్పకమ్=పుష్పక మను, విమానమావిమానమును, 
దృష్ట్రాా=చూచి, విస్మయమ్=ఆశ్చర్యమును, ఆజగామ=పొందెను. 

తాం గొప్పు బలము గల లక క్ష్మణసమేతుడైన రాముడు అక్కడకు 

వచ్చిన, ఇచ్చానుసారము ప్రయాణము చేయు, పర్వతము వలె ఉన్న ఆ 
పుష్పకవిమానమును చూచి ఆశ్చర్యము చెందెను, 30 

“బాలానందిని” అను శ్రీవుదామాయణాం ధ్రవ్యాఖ్యానమునందు 

యుద్దకాండలో నూటఖఇరువదియొకటవ నర్గ నమాస్తము. 



అథ ద్యావింశత్యధిక శతతమః సర్గః 

[రాముని ఆజ్ఞచేత విభీషణుడు వానరులను బాగుగా నత్కరించుటి; 

రాముడు విభీషణుల్లో వానరులను కూడా తీనీకొని వుమృకము పై అయోధ్యకు 
బయలుదేరుట. 

మూ. ఉపస్థితం తు తం కృత్వా పుష్పకం పుష్పభూ షితమ్, 
అవిదూరే స్టితో రామమిత్యువాచ విభీషణః. 1 

ప్ర అ. విభీషణః=విభీషణుడు, పుష్పభూ షితమ్=పుష్పములచేత అలం 

కరింపబడిన, తమ్=ఆ, పుష్పకమాపుష్పుకమును, ఉపస్థితమ్= =వచ్చినదానినిగా, 

కృత్వా=చేసి, అవిదూరే=సమీపమునందు, స్థితానిలచినవాడై, రామమ్ =రాముళ్లో 

గూర్చి, ఇతి=ఇట్టు, ఉవాచాపలికెను. 

తా. విభీషణుడు పుష్పములచేత అలంకరింపబడిన ఆ పుష్పకవిమానము 

తెప్పించి రాముని దగ్గర నిలచి ఆతనితో ఇట్లు పలికెను. క్షే 

5 © మూ సతు బద్దాళ్టులిపులో వినీతో రాక్ష ఎశ్యరః, 

అ[బవీత్త పరయోసపేతః కిం కరోమీతి రాఘవమ్. 2 

ప్ర. అ. సః రాక్షసేశ్వరణఆ విభీషణుడు, వినీతణావినయస ంపన్నుడై, 

బద్దాళ్టులిపుటఃకట్టబడిన దోసిలి కలవాడై, త్వరయా=తొందరతో, ఉేతః= 

కూడినవాడై, క్రిమ్=ఏమి, కరోమి= =చేయుదును, ఇతి=అని, రాఘవమ్=రాముల్లో 

గూర్చి, అబ్రవీత్ =పలికెను. 

తా. ఆ విభీషణుడు చేతులు జోడించి, వినీతుడై, తొందరపడుచు 
రామునితో “ఇంకా ఏమి చేయుదును?” అని పలికెను. 2 

మూ. తమ బవీన్న హాతేజా లక క్ష్మణస్యోపశృణ్వతః, 

విమృశ్య రాఘవో వాచమిదం 'స్నేహపురస్క తమ్. తె 

ప్ర. అ. మహాతేజాః=గొప్ప తేజస్సు గల, రాఘవః=రాముడు, విమృశ్యావిమ 
ర్సించి, లక్ష ర ్యణుడు, ఉపశ్చణతఃవినుచుండగా, తమ్ =ఆతనిని గూర్చి, 

స్నేహపురస్క ఎతమ్ = "స్నేహపూర్వకమైన, ఇదమ్=ఈ వాక్యమును, ఉవాచైపలికెను. 

తా. గొప్ప తేజస్సు గల రాముడు విమర్శించి, లక్ష్మణుడు వినుచుండగా, 
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ఆ విభీషణునితో స్నేహపూర్వకముగా ఇట్లు పలికెను. 3 

మూ. కృతప్రయత్నకర్మాణః సర్వ ఏవ వనేచరాః, 

రల్నెర రైళ్ళ వివిధైః సంపూజ్యన్హాం విభిషణ. 4 

ప్ర అ విభీషణ=విభీషణుడా ! కృత పయత్నకర్మాణః=చేయ 

బడిన ప్రయత్నము కర్మా గల, సర్వే=సమస్త మైన, వనేచరాః=వానరులు, 

రల్మెగారత్నములచేతను, వివిధైః౭అనేక విధములైన, అ ర్రైశ్చ=ధనములచేతను, 
సరీపూజ్యన్నామ్=పూజింపబడుదురుగాక. ~ 

తొ. విభీషణా ! గొప్ప ప్రయత్నము పనులు చేసిన ఈ వానరు 
లందరికీ రత్నములూ, అనేకవిధములైన ధనములూ ఇచ్చి సత్కరించుము. 4 

మూ. సహామీభిస్త్యయా లజ్కా నిర్హితా రాక్షసేశ్వర, 

హృష్ట ఎః ప్రాణభయం త్యక్తా వ సంగగ్రామేష్యనివర్తిభిః. ర్ 

ప్ర అ. రాక క్ష పేశ్వరారాక్షసరాజా | హృ 8=సంతో షించినవారు, 

ప్రాణభయమ్= ప్రాణభయమున్ు, త్వక్తావిడచి, సంగ్రా మేషు=యుద్ధములందు, 
అనివర్తిభిః=వెనుకకు మరలనివారూ అయిన, అమీభిః సహ=వీళ్ళతో కలిసి, 

త్వయా=నీచేత, లజ్కా=లంక, నిర్హితా= జయింపబడినది. 

తా. విభీషణా ! ఉత్సాహవంతులు, యుద్దములలో [(పాణభయము 

విడచినవారు వెనుకకు మరలనివారు అయిన ఈ వానరులతో కలిసి నీవు 

లంకను జయించినావు. 
ర్ 

మూ. త ఇమే కృతకర్మాణః సర్వ ఏవ వనౌకసః, 
ధనరత్న(ప్రదానేన కర్మెషాం సఫలం కురు. 6 

ప్ర అ. త్రే= =అట్టి, ఇమే= ఈ, వనౌకసః=వానరులు, సర్వే ఏవ=అందరూ, 

కృతకర్మాణః=చేయబడిన కర్మగలవారు. ధనరత్నప్రదానేనాధనముయొక్క 
రత్నములయొక్క దానముచేత, ఏషామ్= "వీరియొక్క కర్మ=కర్మను, సఫలమ్=స 

ఫలమైనదానినిగా, కురు=చేయుము. 

తా, ఈ వానరు లందరూ సని చేసినవారే. వీరికి ధనములను, 

(శ్రేష్టవస్తువులను ఇచ్చి వీరు చేసిన కర్మను సఫలము చేయుము. 6 

మూ. ఏవం సంమానితాశ్చెతే నన వ్యుచూనా యథా తయా, 

భవిష్యన్తి కృతజ్ఞేన స నీర్వతా హరియూథపాః, 7 

ప్ర, అ. యథా=ఎట్లు, నన్హ్యమానాః=సంతోష పెట్టబడుదురో, ఏవమ్ =ఈ 
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విధముగా, కృతజ్జేన=కృతజ్ఞడ వైన, తృ్యయా=నీచేత, సంమానితొః=గౌరవించబడిన, 

ఏతే=ఈ, హరియూథపాః=వానర సేనాధిపతులు, నిర్వృతాః=సంతో షించినవారు, 

భవిష్యన్సి=కాగలరు. 

తా. కృతజ్ఞుడవైన నీవు సంతోషము కలుగు విధముగా ఈ వానరవీరులకు | 
సంమానము చేసినచో వీరందరూ ఆనందింతురు. 7 

మూ. త్యాగినం సంగ హీతారం సానుక్రోశం జితేస్తియమ్, 

సర్వే త్వామభిగచ్చన్తి తతః సంబోధయామి తే. లి 

ప్ర. అ. త్యాగినమ్=దానగుణము కలవాడవు, సంగ్రహీతారమ్=దగ్గరకు 
చేర్చువాడవు, సాను క్రోశమ్=జాలి కలవాడవు, జితేన్రియమ్=జయించబడిన ఇంద్రియ 

ములు కలవాడవు అయిన, త్వామ్ =నిన్ను, సర్వే=అందరూ, అభిగచ్చన్తి=చేరుదురు. 

తతః=ఆ కారణమువలన, తే=నీకు, సంబోధయామి=చెప్పుచున్నాను. 

తా. నీవు త్యాగశీలుడవు, అందరిని దగ్గరకు చేర్నుకొనువాడవు (లేదొ 

ధనము సంపాదించువాడవు), దయ _ కలవాడవు, జితేంద్రియుడవు అయినచో 
అందరూ నీ దగ్గరకు చేరుదురు. అందుచేతనే నేను ఇట్లు చెప్పుచున్నాను. ఈ 

మూ. హీనం రతిగుణైః సర్వెరభిహన్తారమాహవే, _ 
సేనా త్యజతి సంవిగ్నా నృపతిం తం నరేశ్వర. 9 

ప్ర. అ. నరేశ్వరారాజా ! _సర్వె=సమస్తమైన, రతిగుణైఃాేమ 

కల్షించు గుణములతో, హీనమ్= హీనుడూ, ఆహవే=యుద్రమునందు, హన్నా 
ఠా 

రమ్=-చంపువాడూ అయిన తం నృపతిమ్=అట్టి రాజును, శేనా=ెపేన, 

త్యజతి=విడచి వేయును. 

తా. రాజా ! పేమించదగిన గుణము లేవీ లేక యుద్ధములకు 

తీసికొని వెళ్లి చంపించే రాజును సైన్యము  విడచివేయును. 9 

మూ. ఏవముక్తస్తు రామేణ వానరాంస్తాన్విభీషణః, నుం 

రత్నార్దసంవిభాగేన సర్యానేవాభ్యపూజయత్. 10 

ప్ర. అ. రామేణ=రామునిచేత, ఏవమ్=ఇట్లు, ఉక్తః౭పలకబడిన, విభీ 

షణః=విధీషణుడు, సర్వా నేవ=సమస్త మైన, తాన్ వానరాన్ =ఆ వొానరులను, 
రత్నార్ధసంవిభా గేన=రత్నముయొక్క, ధనముయొక్క  పంచుటచేత, అభ్యపూజ 
యత్ =పూజించెను. | 

తా. విభీషణుడు రాముని మాటలు విని ఆ వానరులందరికీ రత్నములు, 
ధనము ఇచ్చి పూజించెను. 10 
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మూ. తతస్తాన్ పూజితాన్ దృష్ట్వా రత్నా ర్లైర్గరియూ థపాన్, 

ఆరురోహ తదా రామస్తద్విమానమనుత్తవమ్. 1 

ప్ర అ తతః=అటు పిమ్మట, రత్నా ర్ధఃజరత్నములచేత, ధనములచేత, 

తాన్ హరియూథపాన్=ఆ వానరేేనానాయకులను, పూజితాన్ =పూజింపబడినవా 

రినిగా, దృష్టా=చూచి, రామణారాముడు, తదా=అప్పుడు, అనుత్తమమ్= శ్రేష్ట మైన, 
తత్=ఆ, విమానమ్=విమానమును, ఆరురోహ=ఎక్కెను. 

తా. పిమ్మట ఆ వానరసేనాయకు లందరూ రత్నములచేత, ధనముచేత 

పూజింపబడి నట్టు చూచి రాముడు అప్పుడు అత్యుత్తమమైన ఆ విమానమును 

ఎక్కెను. 1 

మూ. అజ్కేనాదాయ వైదేహీం లజ్జమానాం యశస్వినీమ్, 

లక్ష్మణేన సహ భ్రాత్రా విక్రాన్తేన ధనుష్మతా. 12 

ప్ర. అ. లజ్ఞమానామ్= సిగ్గుపడుచున్న, యశస్వినీమ్=కీర్తి గల, వైదేహీమ్= 

సీతను, అజ్కేన=అంకముచేత, ఆదాయ=గ్రహించి, విక్రొన్తేనాపరాక్రమవంతుడు, 

ధనుష్మతా=ధనస్సు కలవాడూ అయిన, భాత్రా=నోదరు డైన, లక్ష్మణేన సహ=ల 

క్షణునితో కూడ (విమానము నెక్కెను). 

తా. సిగ్గుపడుచున్న కీర్తిమంతురాలైన సీతను సమీపమున కూర్చుండ 

బెట్టుకొని పరాక్రమవంతుడు, ధనుర్హనుడు అయిన, సోదరుడైన లక్ష శ్రణునితో 

కూడ విమాన మెక్కెను. 12 

మూ. అబ్రవిత్స విమానస్థః పూజయన్ సర్వవానరాన్, 

సుగ్రీవం చ మహావీర్యం కాకుత్ళః సవిభీషణమ్. 13 

ప్ర. అ. సః కాకుణ్ణ సళ రాముడు, విమానస్థః=విమానమునందున్నవాడ్డ, 

సర్వవానరాన్ =సమస్తవానరులను, సవిభీషణమ్=విభీషణునితో కూడిన, మహావీ 

ర్యమ్=గొప్ప పరాక్రమము గల, సుగ్రీవం చాసుగ్రీవుల్ణి, పూజయన్ =పూజించుచు, 

అబ్రవీత్ =పలి కెను, 

తొ. ఆ రాముడు విమానమునందు ఉండి, సకల వానరులను, 

మహావీర్యవంతుడైన సుగీవుణ్ణి, విభీషణుళ్లో పూజించుచు(ఆదరించుచు) ఇట్లు 

పలికెను. BB 

మూ. _మిత్రకార్యం కృతమిదం భవద్భిద్వానరర్షభా:, | 

అనుజ్ఞాతా మయా సర్వే యథేష్టం ప్రతిగచ్చత. 14 

ప్ర. అ. వానరర్షభాః౭వానర(శేషులారా | భవద్భిఃమీచేత, ఇదమ్=ఈ, 
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మిత్రకార్యమ్=మిత్రుని కార్యము, కృతమ్=చేయబడినది. సర్వే=మీరందరూ, 
మయా=నాచేత, అనుజ్ఞాతాః=అనుజ్ఞ ఇవ్వబడినారు. యథేష్టమ్=మీ ఇష్టము 

ప్రకారము, (ప్రతిగచ్చత=తిరిగి వెళ్లండి. 

తొ, వానర శ్రేష్ణులారా ! మీరు మిత్రుని కార్యము సాధించినారు. నేను 

మీకందరికీ అనుజ్ఞ ఇచ్చుచున్నాను. మీ కిష్టమైన విధముగా తిరిగి వెళ్లుడు.14 

మూ. యత్తు కార్యం వయస్యన స్నిగ్గీన చ హితేన చ, 

కృతం సుగ్రీవ తత్సర్వం భవతా ధర్మభీరుణా. 15 

కిష్కిన్హాం ప్రతియాహ్యాశు స్వ సైన్యేనాభిసంవృతః. 

ప్ర అ. సుగ్రీవాసుగ్రీవుడా ! స్నిగ్రేన= స్నేహము గల, హితేన 

చ=హితుడైన, వయ్యేన=్నే హితునిచేత, యత్ తూఏది, కార్యమ్=చేయ 

దగినదో, తత్ =అది, సర్వమ్ =అంతా, ధర్మభీరుణా=ధర్మమువిషయమునందు 

భయము గల, భవతా=నిచేత, కృతమాచేయబడినది. ఆశు=శీఫ్రుముగా, 
స్వసైన్యేనానీ సైన్యముతో, అభిసంవృతఃాకూడినవాడవైై కిష్కిన్హామ్=కి ష్రీంధను 
గూర్చి, యా హ= వెళ్లుము. 

తా. సుగ్రీవా ! “స్నేహముగల, హితము కోరు స్నేహితుడు 

చేయవలసిన దంతా ధర్మము విషయమునందు భయము గల నీవు చేసినావు. 

నీ సైన్యముతో కూడి శీఘముగా కిష్కింధకు వెళ్లుము. 15 

మూ. స్వరాజ్వ్యే వస లజ్కాయాం మయా దత్తే విభీషణ, 16 

న త్వాం ధర్షయితుం శకాః సేన్హా అపి దివౌకసః. 

ప్ర. అ. విభీషణ=విభీషణుడా ! లజ్కాయామ్=లంకయందు, మయూ= 

నాచేత, దత్తే=ఇవ్వబడిన, స్వరాజ్యే=స్వరాజ్యము నందు, వస=నివ సీంచుము. 

నేన్దా౫=ఇంద్రునితో కూడిన, దివౌకసః అపి=దేవతలు కూడ, త్వామ్=నిన్ను, 

ధర్షయితుమ్=ఎదిరించుటకు, న శక్తాః౭సమర్జులు కారు. - 

తా. విభీషణా ! నీవు లంకలో నే నిచ్చిన నీ రాజ్యములో నివ సించుము. 

ఇంద్రునితో కూడ దేవతలు కూడ నిన్ను ఎదిరింపజాలరు. 16 

మూ. అయోధ్యాం ప్రతియాస్యామి రాజధానీం పితుర్మమ్క, అ 17 
అభ్యనుజ్ఞాతుమిచ్చామి సర్వానామన్తయామి వః. . 

ప్ర. అ. మమ పీతుణానా తండ్రియొక్క, రాజధానీమ్రాజధానియైన, 
అయోధ్యాం (ప్రతి=అయోధ్యను గూర్చి, యాస్యామి=వెళ్లెదను, అభ్యనుజ్ఞాతుమ్=అ 

నుజ్జు ఇచ్చుటకు, ఇచ్చామి=కోరుచున్నాను. వఃామిమ్ములను, సర్వాన్=అందరినీ, 
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ఆమం[త్రయామి=ఆమం|త్రించు చున్నాను. 

తా నా తండ రాజధానియైన అయోధ్యకు వెళ్లెదను. అనుజ్ఞను 

కోరుచున్నాను. మీ అందరి దగ్గరా సెలవు తీసికొనుచున్నాను, 17 

మూ. ఏవముక్తాస్తు రామేణ హరీన్లా హరయస్తథా, 18 

ఊచుః (ప్రొష్ఞులయః సర్వే రాక్షసశ్చ విభీషణః. 

ప్ర అ. రామేణారామునిచేత, ఏవమ్=ఇట్టు, ఉక్తాశాపలకబడిన, 
హరీన్హాః=వానరనాయకులు, తధథా=మరియు, హరయః=వానరులు, రాక్షసః=రాక్ష 

సుడైన, విభీషణశ్చ=విభీషణుడు, సర్వే=అందరూ, ప్రాష్టాలయఃకట్టబడిన దోసిళ్లు 
కలవారై, ఊచుఃపలికిరి. 

తా. రాముని మాటలు విని వానరనాయకులు, వానరులు, విభీషణుడు 

వీరందరూ కూడా చేతులు జోడించి ఇట్లు పలికిరి. 18 

మూ. అయోధ్యాం గన్తుమిచ్చామః సర్వాన్ నయతు నో భవాన్, 19 
ముద్యుక్తా విచరిష్యామో వనాన్యుపననాని చ. 

ప్ర. అ. అయోధ్యామ్=అయోధ్యను గూర్చి, గన్తుమ్= వెళ్లుటకు, 

ఇచ్చామః=కోరుచున్నాము. భవాన్=నీవు, సర్వాన్ =సమస్తమైన, నణామమ్ములను, 

నయతుతీ సికొని వెళ్లైదవు గాక. ముద్యుక్తాణాసంతోషముతో కూడిన వారమై, 

వనాని=వనములను, ఉపవనాని చాఉద్యానములను, విచరిష్యామః=సంచరించెదము. 

తా. మేము కూడ అయోధ్యకు వెళ్లవలె నని కోరుచున్నాము. 
మమ్ముల నందరినీ కూడ తీసికొని వెళ్లుము. సంతోషముతో వనాలలోను, 
ఉద్యానవనాలలోను సంచరించెదము. 19 

మూ. దృష్టా త్యామభి షకార్తం కాసల్యామభివాద్య చ, 20 

అచిరాదాగమిష్యామః స్వగృహాన్న ఎపసత్తవు. 

ప్ర. అ. నృపసత్తమారాజశ్రేష్టుడా ! అభిషేకార్హుమ్=లభి షేకముచేత 
తడిసిన, త్వామ్=నిన్ను, దృష్ట్రా=చూచి, కౌసల్యామ్=కౌసల్యను, అభివాద్య 

చానమస్కరించి, అచిరాత్ =శీఘముగా, స్వగృహాన్ =మా గృహములను గూర్చి, 

ఆగమిష్యామః=వచ్చెదము. 

తా. రాజ్యశ్రేష్టడా ! పట్టాభిషిక్తుడ వైన నిన్ను చూచి, కౌసల్యకు 

నమస్కరించి, శీఘ్రముగా ఇంటికి వెళ్లిపోయెదము. 20 

మూ. ఏవముక్తః స ధర్మాత్మా వానరైః సవిభీషణైః, 2] 

అబ్రవీద్యానరాన్రామః ససుగ్రీవవిభీషణాన్ . 
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ప్ర అ. సవిభీషణైజావిభీషణునితో కూడిన, వాన రైః=వానరులచేత, ఏవమ్= 

ఇటు ఉక్తః=పలకబడిన, ధర్మాత్మా= ధర్మాత్ముడైన, సః రామః=ఆ రాముడు, 

ససు గ్రీవవిభీషణాన్ =సు గీవవిభీషణులతో కూడిన, వానరాన్=వానరులను గూర్చి, 

అబవీత్ = =పలికెను. 

తా. వానరులు, విభీషణుడు ఇట్లు పలుకగా ధర్మాత్ముడైన రాముడు 

సుగ్రీవవిభీషణులతోను, వానరులతోను ఇట్లు పలికెను. 21 

మూ. (పయాత్సియతరం లబం యదహం ససుహృజ్జనః, 22 
వా జ 

| సర్వెర్భవద్భిః సహితః డ్రతిం లప్ప్యే పురీం గతః, 

ప్ర. అ. అహమ్=నేను, ససుహృజ్జనః=మిత్రజనముతో కూడినవాడనై, 
సర్వెణాసమస్త మైన, భవద్భిఃామితో, సహితః=కూడినవాడనై, పురీమ్ాపట్టణమును 

గూర్చి, గతః= వెళ్లినవాడనై, (ప్రీతిమ్=సంతోషమును, యత్ = ఎందువలన, ల క 

పొందగలనో, అందువలన, (పియాత్ =ఒక (పియమునుండి, (ప్రియతరమ్=ఇంకను 

(ప్రియమైన మరొకటి, లబ్దమ్=పొందబడినది. 

తా. నేను మీ అందరితో కలిసి, మిత్రసహితుడనై అయోధ్య చేరి 
సంతోషము పొందుట అనునది ఒక (పియముకంటు ఇంకను (ప్రియమైనది 

లభించిన ట్ల. 22 

మూ. క్షిపమారోహ సుగ్రీవ విమానం వానరైః సహ 23 

త్వమప్యారోహ సామాత్యో రాక్షేన్లు విభీషణ. 

ప్ర అ. స్నుగీవ= సుగ్రీవుడా ! వానరైః సహ= =వానరులతో కూడ, 

క్రిపమ్= శీఘ్రముగా, విమానమ్=విమానమును, ఆరోహ= =ఎక్కుము. రాక్ష శ బన్హ్ర= 

రాక్షసరాజైన, విభీషణ=విభీషణా | సామాత్యః=అమాత్యులతో కూడినవాడవై, 

త్యమ పీ=సీవు కూడ, ఆరోహ=ఎక్కుము. 

తా. స్యుగ్రీవుడా ! వానరులతో కూడ శీఘ్రముగా విమానమును 

ఎక్కుము. రాక్షసరాజా ! విధీషణా ! నీవు కూడ నీ అమాత్యులతో కలిసి 

ఎక్కుము. 23 

మూ. తతః స పుష్పకం దివ్యం సుగ్రీవః సహ వానరైః 94 

ఆరురోహ ముదా యుక్తః సామాత్యశ్చ విభీషణః. 

ప్రై అ. తతణాఅటుపిమ్మట, సః సుగ్రీవః=ఆ సుగ్రీవుడు, వానరైః 

సహావానరులతో కూడ, ముదా=సంతోషముతో, యుక్తః=కూడినవాడై, దివ్యమ్=ది 

వ్యమైన, పుష్పకమ్=పుష్పుకమును, ఆరురోహ=ఎక్కెను. సామాత్యః=అమాత్యులతో 
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కూడిన, విభీషణశ్చ=విభీషణుడు కూడ, ఎక్కెను. 

తా. పిమ్మట సుగీవుడు, వానరులు, అమాత్యులతో కూడిన విభీషణుడు 

సంతోషించుచు ఆ దివ్యమైన పుష్పక విమానము ఎక్కిరి. 24 

మూ. తేష్యారూఢేషు సర్వేషు కౌబేరం పరమాసనమ్, 25 
రాఘ వేణాభ్యనుజ్ఞాతముత్పపాత విహాయసమ్. 

ప్ర అ. తేషు=వారు, సర్వేషు=అందరూ, ఆరూ ఢేషు=ఎక్కినవారగు 

చుండగా, కౌబేరమ్=కుబేరుని సంబంధమైన, పరమాసనమ్=(శేష్ణ మైన ఆసనము, 

రాఘవేణ=రామునిచేత, అభ్యనుజ్ఞాతమ్=అనుజ్ఞ ఇవ్వబడినదై, విహాయసమ్=ఆకా 

శమును గూర్చి, ఉత్పపాత=ఎగిరెను. 

తా. వాళ్లందరూ ఎక్కిన పిమ్మట కుబేరునికి సంబంధించిన ఆ 

ఉత్తమమైన విమానము రాముని ఆజ్ఞచేత ఆకాశము పైకి ఎగిరెను. 25 

మూ. ఖగతేన విమానేన హంసయుక్తేన భాస్వతా, 26 

ప్రహృష్టశ్చ ప్రతీతశ్చ బభౌ రామః కుబేరవత్. 

ప్ర.అ. ప్రహృష్టశ్చసంతో షించిన, _ ప్రతీతశ్చడశ్తాఫించబడిన, రామః 

రాముడు, ఖగతేన=ఆకాశమును చేరిన, హంసయుక్తేన=-హంసలతో కూడిన, 

భాస్వతా=ప్రకాశించుచున్న, విమానేన=విమానముచేత, కుబేరవత్ =కుబేరుడువలె, 

బభౌా=ప్రకాశించెను. 

తా. రాముడు ఆకాశములో ఎగురుచున్న, హంసల (పతిమలతో కూడిన 

ఆ ప్రకాశించుచున్న విమానమునందు సంతోషించుచు, శాఘింపబడుచు, 

కుబేరుడు వలె ప్రకాశించెను. . 26 

మూ తే సర్వే వానరర్క్షాశ్స రాక్షసాశ్చ మహాబలాః, 27 
టి లు. 

యథాసుఖమసంబాధం దివ్యె తస్మిన్నుపావిశన్. 

ఇత్యార్లే శ్రుమదామాయణే ఆదికొవ్వే 

యుద్దకొళ్డే ద్యావింశత్యధికశతతమః సర్గః, 

ప్ర.అ. సర్వాసమస్త మైన, తే=ఆ, వానరర్క్షాశ్చ=వానరులు భల్లూకములు, 

మహాబలాః=గొప్త్ప బలము గల, రాక్షసాశ్చ=రాక్షసులు, దివ్యే= దివ్యమైన, తస్మిన్ జర్ర 

విమానమునందు, యథాసుఖమ్=సుఖముగా, అసంబాధమ్= ఇరుకు లేకుండగా, 
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ఉపావిశన్ =కూర్చుండిరి. 

తా ఆ వానరులు, భల్తూకములు, మహాబలవంతులైన రాక్షసులు, 

అందరూ కూడ ఆ దివ్యమైన విమానములో సుఖముగా ఇరుకు లేకుండగా 

కూర్చుండిరి. 271 

“భాలానందిని" అను శ్రీమదామాయణాం ధ్రవ్యాఖ్యానమునందు 
యుద్దకాండలో నూటఇరువదియొకటవ నర్గ సమాప్తము. 

టి 



అథ త్రయోవింశత్యధికశతతమ:ః సర్గః 

[అయోధ్యకు వెళ్లుచు రాముడు సీతకు మార్గమధ్యమునందు డన్ల ఆ 
యా న్హానములను చూవుట.] 

మూ. అనుజ్ఞాతం తు రామేణ తద్విమానమనుత్త మమ్, 

హంసయుక్తం మహానాదముత్ససాత విహాయసమ్. 1 

ప్ర. అ. అనుత్త మమ్=చాల శేషము, హంసయుక్తమ్=హంసలతో కూడినది, 

మహానాదమ్=గొప్ప ధ్వని కలది అయిన, తత్=ఆ, విమానమ్=విమానము, 

రామేణ=రాముని త, అనుజ్ఞాతమ్=అనుజ్ఞ ఇవ్వబడినదై, విహాయసమ్=ఆకొాశమును 

గూర్చి, ఉత్పపాత=ఎగిరెను. 

తా. హంసల ప్రతిమలతో కూడిన అత్యుత్తమమైన ఆ విమానము 
రాముని ఆజ్ఞ ప్రకారము గొప్పు ధ్వని చేయుచు ఆకాశములోనికి ఎగిరెను. 1 

మూ. సాతయిత్వా తతశ్చక్టుః సర్వతో రఘునన్లనః, 

అబ్రవీ న్మెథిలీం సీతాం రామః శశినిభాననామ్. 2 

ప్ర అ. తతఈః=అటు పిమ్మట, రఘునన్హ్లనః=రఘు వంశమునకు ఆనం 

దకరుడైన, _రామఃారాముడు, చక్షుణానేత్రమును, _సర్వతణాలన్ని వైపులా, 

పాతయిత్వా=(ప్రసరింపచే సి, శశినిభాననామ్=చంద్రునితో సమానమైన ముఖము 

గల, మైథిలీమ్=మిథిలారాజప్తుత్రియైన, సీతామ్=సీతను గూర్చి, అబ్రవీత్ =పలి కెను. 

తా. పిమ్మట రఘువంశమునకు ఆనందజనకు డైన రాముడు అంతటా 

దృష్టి ప్రసరింపచేయుచు చంద్రుని వంటి ముఖము గల, మిథిలారాజకుమారియైన 

సీతతో ఇట్లనెను. . 2 

మూ. _ కైలాసశిఖరాకారే త్రికూటణిఖరే స్టితామ్, 
లజ్కామీక్షస్వ వైదేహి నిర్మితాం విశ్వకర్మణా. లె 

ప్ర. అ. వైదేహి=సీతా ! _ శైలాసశిఖరాకారే=కైలాసశిఖరము వంటి 

ఆకారము. గల,  త్రికూటశిఖరే=త్రికూట పర్వతణిఖరము పైన,  స్థితామ్-ఉన్న, 
విశ్వకర్మ ణా=విశ్వకర్మ చేత, నిర్మితామ్=నిర్మించబడిన, లజ్కామ్=లంకను, ఈక్షస్వ= 

చూడుము. 
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తా. సీతా ! కైల్లాసశిఖరమువంటి (త్రికూటపర్వతశి ఖరము మీద ఉన్న, 

విశ్వకర్మ నిర్మించిన లంకను చూడుము. 3. 

మూ. _ ఏతదాయోధనం పశ్య మాంసశోణితకర్ణమమ్, 
హరీణాం రాక్షసానాం చ సీత్తే విశసనం మహత్. 4 | 

ప్ర అ. సీతే=సీతా ! మాంసశోణితకర్షమమ్=మాసము రక్తము 

అను బురద గల, హరీణామ్=వానరులయొక్క, “రాక్షసానాం చారాక్ష్తసు 

లయొక్క, విశసనమ్= మరణ సాధనమైన, మహత్ =గొప్పదైన, ఏతళ్ ఈ, 

ఆయోధనమ్= యుద్దభూమిని, పశ్య= =చూడుము. 

తా. సీతా ! వానరులు రాక్షసులూ మరణించుటకు కారణమైన, 

మౌంసరక్రముల బురదతో నిండిన ఈ గొప్ప యుద్దభూమిని చూడుము. 4 

మూ. అత్ర దత్తవరః శేతే ప్రమాథీ రాక్ష పేశ్వరః, 

తవ హేతోర్విశాలాక్తి నిహతో రావణో మయా. ర్ 

ప్ర. అ. విశాలాక్షి =విశాలమైన నేత్రములు | గలదానా ! దత్తవరః౭ఇవ్వబడిన 

వరములు గల, ప్రమాథీ=పీడించువాడైన, రాక్ష సేశ్వరః=రాక్షసరాజైన, రావణాః= 

రావణుడు, తవ హేతోజానీకొరకై, మయా= నాచేత, నిహతః=చంపబడినవాడై, 

ఆత్రాఇక్కడ, , శేతే=శయనించి ఉన్నాడు. 

తా. విశాలములైన నేత్రములు గల ఓ ! సీతా ! బ్రహ్మనుండి 

వరములు పొంది లోకములను పీడించిన రాక్షసరాజైన రావణుడు నీ నిమిత్తమై 

నాచేత చంపబడి ఇక్కడ పడిపోయినాడు. 5 

మూ. కుమృకర్ణో౭_(త్ర నిహతః ప్రహస్తశ్చ నిశాచరః, an 
ధూమ్రాక్షశ్చాత్ర నిహతో వానరేణ హనూమతా. 6 

ప్ర. అ. అత్ర=ఇక్కడ, కుమృక్షర్ణాకుంభకర్ణుడు, నిహత=చంపబడినాడు. 

నిశాచరణారాక్షసుడైన, ప్రహస్తశ్చాప్రహస్తుడు (చంపబడినాడు). వానరేణావానరు. 

డైన హనూమతా=హనుమంతునిచేత, ఆత్ర=ఇక్కడ, ధూమాక్షశ్చాధూమాక్తుడు, 
నిహతః=చంపబడినాడు. 

తా. ఇక్కడ కుంభకర్ణుడు చంపబడినాడు. ఇక్కడ ప్రహస్తుడు 

చంపబడినాడు. ఇక్కడ. హనుమంతునిచేత బార్య చంపబడినాడు. 6 
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ప్ర అ. అత్రాఇక్కడ, మహాత్మ నొ=మహాత్ము డైన, సుషేణేనాసు 

షేణునిచేత, విద్యున్నా లీ=విద్యున్మాలి, హతః=చంపబడినాడు. అత్ర=ఇక్కడ, 

లక్ష్మణేనాలక్ష్మణునిచేత, రావణిణారావణుని పుత్రుడైన, ఇన్హుజిత్ =ఇంద్రజిత్తు, 
ర =యుద్ధమునందు, నిహతః=చంపబడినాడు. 

తా. ఇక్కడ మహాత్ముడైన సుషేణుడు విద్యున్మాలిని చంపీనాడు. ఇక్కడ 

యుద్ధములో రావణుని పుత్రుడైన ఇంద్రజిత్తు లక్ష్మణునిచేత చంపబడినాడు.7 

మూ. _ అజ్ఞదేవాత్ర నిహతో వికటో నామ రాక్షసః, 
విరూపాక్షశ్చ దుష్ఫ్రేక్షో మహాపార్శ్యమహోదరౌ. కి 
అకమ్సనశ్చ నిహతో బలినోఒన్యే చ రాక్షసాః 
త్రికిరాశ్చాతికాయశ్చ దేవాన్తకనరాన్తకౌ. 9 

ప్ర. అ, అతాఇక్కడ, అజ్ఞదేన=అంగదునిచేత, వికటో నామ=వికటు డను 

పేరు గల, రాక్షసణారాక్షసుడు, నిహతఃాచంపబడినాడు. దుస్ఫేక్షణాచూడ శక్యము 

కాని, విరూపాక్షశ్చ=విరూపాక్సుడు, మహాపార్శమహోదరౌ=మహాపార్శమహోద 

రులు, (చంపబడిరి). అకమృనశ్చ=అకరపనుడు కూడ, నిహతః=చంపబడినాడు. 

_ బలినఃాబలవంతులైన, _అన్యే=ఇతరులైన, రాక్షసాః చారాక్షసులు, _ త్రిశిరాఃా 

త్రీశిరస్సు, అతికాయశ్చ=అతికాయుడు, ' దేవాన్నకనరాన్తకౌ= దేవాంతకనరాంతకులు 

(చంపబడినారు). | 

తా. ఇక్కడ అంగదునిచేత వికటు డను రాక్షసుడు చంపబడినాడు. 

చూచుటకు కూడ శక్యము కాని విరూపాక్టుడు, మహాపార్వుడు, మహోదరుడు, 
అకంపనుడు, బలవంతులైన మరికొందరు రాక్షసులు, (త్రశిరస్సు అతికాయుడు, 

దేవాంతకుడు, నరాంతకుడు చంపబడినారు.. 8-9 

మూ. యుద్ధోన్మత్తశ్చ మత్తశ్చ రాక్షసప్రవరావుభౌ, 
నికుమృశ్చెవ కుమృశ్చ కుమృకర్ణాత్మజౌ బలీ, 10 
వజదంష్ట్రశ్చ దంష్ట్రశ్ళ బహవో రాక్షసా హతాః 
మకరాక్షశ్చ దుర్చర్లో మయా యుధి నిపాతితః, కే 

ప్ర. అ. రాక్షసప్రవరౌ=రాక్షస(శ్రేష్టులైన, యుద్దోన్మత్తశ్చడయుద్ధోన్మత్తుడు, 
మత్తశ్చ=మత్తుడు అను, ఉభౌ=ఇద్దరూ, కుమృకర్ణాత్మ జౌ=కుంభకర్టుని కుమారులైన, 

నికుమృ శ్చెవ=నికుంభుడు, కుమృశ్చ=కుంభుడు, బలీ=బలవంతుడైన, వజ్రదంష్ట్రశ్చ 
వజదంస్ర్రీడు, దంష్ట్ర శ్చ్వ=దంస్ట్రుడు, బహవఃాచాలామంది, రాక్షసాః=రాక్షసుల్కు 
హతాః=చంపబడినారు. దుద్దర్షణాఎదిరింప శక్యవ శ“ » 

మయా=నాచేత, యుధి=యుద్దమునందు, నిపాతిత=పడగొట్టబడినాడు.  _-౧- 
జ్ a 

Fa ' ఖో 
bul 

కాని, మకరాక్షః శృ=మకరాక్టుడు, . 
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తా, యుద్దోన్మత్తుడు, మత్తుడు అను ఇద్దరు రాక్షస శేష్బలు, నికుంభుడు, 

కుంభుడు అను కుంభకర్ణుని పుత్రులు, వజ్రదం ఘ్రుడు, దంఘ్ట్రుడు, ఇంకను 

చాలమంది రాక్షసులు చంపేబడనారు. ఎదిరింప శక్యము కాని మకరాక్షృళ్లి 

నేను యుద్ధములో పడగొట్టితిని. 10 - 1 

మూ: అకమ్సనశ్చ నిహతః కోణితాక్షశ్చ వీర్యవాన్, 

యూపాక్షశ్చ ప్రజజ్ఞశ్చ నిహతౌ తు మహాహనే. 12 

ప్ర అ మహాహవే= =మహాయుద్దమునందు, అకమ్సనశ్చ=అకంపనుడు, 

నిహతః=చంపబడినాడు. వీర్యవాన్ =పరాక్రమము గల, శోణితాక్షశ్చ=శోణితాక్టుడు 

(చంపబడినాడు). యూపాక్షశ్చాయూపాక్టుడు, ప్రజజ్ఞశ్చ=ప్రజంఘుడు, నిహతౌ= 

చంపబడిరి. 

తా. మహాయుద్దములో అకంపనుడు, పరాక్రమవంతుడైన శోణితాక్షుడు, 

యూపాక్సడు, (పజంఘుడు చంపబడినారు. కై 

మూ. విద్యుజ్జిహ్యో౭_త్ర నిహతో రాక్షసో భీమదర్శనః, 

యజ్ఞశత్రుశ్చ నిహతః సుప్తఘ్నశ్ళ మహాబలః, 13 

సూర్యశత్రుశ్చ నిహతో (బ్రహ్మ శత్రుస్తథాపరః 

ప్ర అ. అత్రాఇక్కడ, భీమదర్శనఃా =భయంకరమైన దర్శనము గల, 

రాక్షసఃరాక్షసుడైన, విద్యుజ్జిహ్యఃావిద్యుజ్జిహ్వుడు, నిహతః=చంపబడి నాడు. యజ్ఞ 

శత్రుశ్చ్వాయజ్ఞశత్రువు కూడ, నిహతఃచంపబడినాడు. మహాబలఃగి"ప్ప బలము 

గల, సుప్తఘ్నశ్చాసుప్తఘ్నుడు, నిహతః=చంపబడినాడు. సూర్యశతుశ్చ=సూర్యశ 

(త్రువు, నిహతః=చంపబడినాడు. తథా=మరియు, అపరః=మరియొక రాక్షసుడు, 

బ్రహ్మశత్రుఃబ్రహ్మశత్రువు అనువాడు, నిహతః=చంపబడినాడు. 

తా. ఇక్కడ చూచుటకు భయంకరుడైన విద్యుజ్జిహ్వుడు, యజ్ఞశతువు, 

ప్ప బలముగల సుప్తఘ్నుడు, సూర్యశతువు, బ్రహ్మశ్శశత్రువు చంపబడినారు.13 

మూ. అత్ర మన్హోదరీ నామ భార్యా తం పర్యదేవయత్ శ రోడ 

సపత్నీనాం సహస్రేణ స్మాగేణ పరివారితా. 

ప్ర అ. అ(తాఇక్కడ, సపత్నీనామ్= సవతులయొక్క, సా(గేణ=అ[గ్రముతో 

కూడిన, సహ్మసేణా సహస్రముచేత, పరివారితా= చుట్టబడిన, మన్లోదరీ నామామం 

దోదరి అను, భార్యా=భార్య, తమ్=ఆ రావణుని గూర్చి, పర్యదేవయత్ = =విల పించెను. 

. తా. ఇక్కడ వెయ్యికి మించిన సవతులతో కూడి రావణుని భార్యయైన 
"మండోదరి ఆతనికొరకై విలపించెను. 14 
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మూ. ఏతత్తు దృశ్యతే తీర్థం సముద్రస్య వరాననే, 15 
యత్ర సాగరముత్తీర్య తాం రాత్రిముషితా వయమ్. 

ప్ర. అ. వరాననే=సుందరమైన ముఖము గల సీతా ! సముద్రస్యాసము 
(దముయొక్క, ఏతత్ =ఈ, తీర్ధమ్ తీర్థము (రేవు), దృశ్యతే=చూడబడుచున్నది. 
సాగరమ్=సముద్రమును, ఉత్తీర్య=దాటి, వయమ్=మేము, తాం రాత్రిమ్=ఆ 
రాత్రిని (యందు), యత్ర=ఎక్కడ, ఉషితాః౭నివసించినామో. 

తా. సుందరమైన ముఖము గల ఓ సీతా ! మేము సముద్రమును 
దాటి రాత్రి విడిసిన సముద్రము రేవు ఇదిగో, ఇటు కనబడుచున్నది. 15 

మూ. ఏష సతుర్మయా బద్దః సాగరే లవణార్హ వే, 16 
జవ దంట Re కంపం నం తవ హేతోర్విశాలాక్షి నల ఎతుః సుదుష్కరః. 

ప్ర. అ. విశాలాక్షి=విశాలములైన నేత్రములు కలదానా ! ఏషః= 
ఇది, సాగరే=సగరచ క్రవర్తిచే (తవ్వించబడిన, లవణొర్హ వే=లవణసముద్రమునందు, 

మయా=నాచేత, బద్రః=కట్టబడిన, (కట్టించబడిన, సుదుష్కరః=నిర్మించుటకు 
చాల కష్టమైన, నలౌతుకానలుడు కట్టిన సేతువు. 

తా. ఓ ! విశాలాక్షీ ! ఇది నీకొరకై నేను, సగరచక్రవర్తి (త్రవ్వించిన 
లవణసముద్రముమీద కట్టించిన, నలుడు కట్టిన సేతువు. 16 

మూ. పశ్య సాగరమక్షోభ్యం వైదేహి వరుణాలయమ్, 17 
అపారమివ గర్హన్తం శబ్ధ్ఞశుక్తి సమాకులమ్. 

ప్ర. అ. వైదేహి=ఓ ! సీతా ! అక్షోభ్యమ్=క్షోభింపచేయ శక్యము కానిది, 
వరుణాలయమ్=వరుణుని నివాసము, అపారమివ=అవతరలి ఒడ్డు లేనిది వలె 

ఉన్నది, గర్హన్తమ్=గర్హించుచున్నది, శజ్బశుక్రిసమాకులమ్=శంఖములతోను ముత్యపు 

చిప్పలతోను వ్యాకులము అయిన, సాగరమ్=సముద్రమును, పశ్య=చూడుము. 

తా. సీతా ! క్షోభింప శక్యము కాని, వరుణుని వాసమైన ఈ 
సముద్రమును చూడుము. ఇది అవతలి ఒడ్డు లేదా అన్నట్టు చాల విశాలముగా 
ఉండి గర్జించుచున్నది. శంఖములతోను ముత్యపు చిప్పలతోను వ్యాకులముగా 
ఉన్నది. 17 

మూ. హిరణ్యనాభం శెలేన్లం కాషానం పశ్య మైథిలి, కేరి 

విశమార్హం హనుమతో భిత్త్వా సాగరముత్రితమ్. 
రా ల్ ఇ 

ప్రై అ. మైథిలాసీతా ! హనుమతఃహనుమంతునియొక్క, 
విశమార్ధమ్=విశ్రాంతికొరకు, సాగరమ్=సముద్రమును, భిత్తా ఫెబేదించుకొని, ఉల్టి 



788 శ్రీమద్రామాయణము 

తమ్=లేచిన, కాషానమ్=బంగారము వికారమైన, హిరణ్యనాభమ్ = మైనాకపర్వత 

మును, పశ్య=చూడుము. 

తా. సీతా ! ఈ బంగారు మైనాక పర్వతమును చూడుము. ఇది 

హనుమంతుని విశాంతికొరకై సముద్రమును భేదించుకొని "పైకి లేచినది. 18 

మూ. ఏతత్ కుక్ సముద్రస్య స్కనావారనివేశనమ్, 19 

అత్ర పూర్వం మహాదేవః ప్రసాదమకరోత్సృభు:. 

ప్ర అ. సము ధస్యసముద్రముయొక్క, కుక్షా=జమధ్యభాగమునందు, 
ఏతత్ =ఇది, స్కన్టావారని శనమ్=ే విడిది చేసిన స్థానము. అశ్ర=ఈ 

స్థానమునందు, పూర్వమ్-పూర్వము, “ పభుణద్రభువైన, మహో దేవః= ఈశ్వరుడు, 
ప్రేసాదమ్=అను గ్రహమును, అకరోత్ =చేసెను. 

తా. ఇది సముద్రము మధ్యలో (అనగా సముద్రముమీద కట్టిన సేతువు 
మధ్యలో) సేన విడిది చేసిన చోటు. ఇక్కడ పూర్వము సర్వసమర్హుడైన గివుడు. 

నన్ను అనుగ్రహించినాడు. 19 

వి. సేతునిర్మాణము నిర్విఘ్నముగా జరుగుటకై రాముడు శివలింగమును 

పూజించి నట్టు దినినిపట్టి తెలియుచున్ను దని కోందరు వ్యాఖ్యాతలు చెప్పిరి. 

వీరి ప్రకారము పూర్వము! అనగా సేతునిర్మాణమునకు ముందు. అని 

అర్ధము. కాని ఆ ఘట్టమునందు శివలింగప్రతిష్టాపనాదికమును చెప్పలేదు 
గాన ఇక్కడ “మహాదేవపోఅనగా సముద్రుడు అని అర్థము. సముద్రుడు 
శేతుబంధనానికి అనుమతించినాడని భావము అని గోవిందరాజులు వివరించిరి. 

కాని 'మహే వాశ్వర మొదలైన శబ్దాలు శివపరములుగానే ప్రయోగింపబడును గాన 

మహాదేవశబానికి శివుడు అను అర్థము చెప్పుటయే యుక్తము. గోవిందరాజులు 
శివుడు అనే అర్థమును గ్రహించుటలో క్”న్ని అనుపపత్తులు చూపి ఉన్నారు. 

రాముళి శివుడు అనుగ్రహించినాడు అని చెప్పుట విష్ణుభక్తులకు అనిష్టముగాన 

ఆయన ఆ విధముగా (వ్రాసినా రని కొందరి అభిప్రాయము. ఆయన చూపిన 

ఇతర యుక్తుల మాట ఎలా ఉన్నా ఆ ఘట్టంలో చెప్పని ఇంతటి ప్రధాన 

విషయాన్ని ఒక్క శ్లోకార్హ్టంలో అనువదించుట అసంగతము. అందుచేత 

పురాణాదులలోని కథను" పట్టి ఎవరో శివభక్తులే ఈ శ్లోకార్థమును ఇక్కడ 
ఇమడ్చి ఉందు రని నా అభిప్రాయము. ఇది ప్రాచ్యపాఠములో లేకపోవుట 
గమనార్లము. 19 

మూ. ఏతత్తు దృశ్యతే తీర్దం సాగరస్య మహాత్మనః, “౨2౮ 

పేతుబన్హ ఇతి ఖ్యాతం థైలోక్యేన చ పూజితమ్ 
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ఎతత్పవిత్రం పరమం మహాపాతకనాశనమ్, 21 
అత్ర రాక్షసరాజో౭_ యమాజగామ విభీషణః. 

ప్ర. అ. మహాత్మనః=మహాత్ము డైన, సాగరస్య=సముద్రునియొక్క, సేతు 
బన్లః ఇతి=సేతుబంధ మని, ఖ్యాతమ్=ప్రసిద్ద మైన, తైలోక్యేన చామూడు 

కములచేత, పూజితమ్=పూజింపబడిన, ఏతత్ తు=ఈ, తీరమ్=తీరము, 
C3 mp దృశ్యతే=చూడబడుచున్నది. ఏతత్=ఇది, పరమమ్=మిక్కిలి, పవ్మిత్రమ్=పమ్మితమై 

నది, మహాపొతకనాశనమ్=మహాపాతకములను నశింపచేయునది. అత్రాఇక్కడ, 
అయమ్=ఈ, రాక్షసరాజఃారాక్షసరాజైన, విభీషణః=విభీషణుడు, ఆజగామ=వచ్చెను, 

_ తా. ఈ కనబడుచున్నది మహాత్ముడైన సముద్రుని సేతుబంధ మను 
పేరు గల మూడు లోకములలో పూజించబడిన తీర్థము. ఇది చాల 
పవిత్రము. మహాపాతకములను నశింపచేయునది. ఈ స్థలమునందు రాక్షసరాజైన 

విభీషణుడు నావద్దకు వచ్చినాడు. 20 - 21 

మూ. ఏషా సా దృశ్యతే సీతే కీష్కివ్టా చిత్రకాననా, 22 

సుగీవస్య పురీ రమ్యా యత్ర వాలీ మయా హతః 

ప్రై అ సీతే=సీతా ! సుుగ్రీవస్య=సుగ్రీవునియొక్క, పురీ=పట్టణము, 
రమ్యా=సుందరము, చిత్రకాననాాచిత్రములైన వనములు గల, సా=ఆ, ఏషా=ఈ, 

XK జీ? _ _ అ కీష్కిన్ధా=కిష్కింధ, దృశ్యతే=కనబడుచున్నది. యత్రా=ఎక్కడ, మయా=నాచేత, 
వాలీ=వాలి, హతః=చంపబడెనో. 

తా. సీతా ! ఇదిగో ఇక్కడ చిత్రములైన వనములు గల అందమైన 
సుగ్రీవుని నగరమైన కిష్కింధ కనబడుచున్నది. ఇక్కడనే నేను వాలిని 
చం పితిని. 22 

మూ. అథ దృష్ట్వా పురీం సీతా కిష్కిన్ధాం వాలిపాలితామ్, 23 
అబ్రవీత్స్యశ్రితం వాక్యం రామం ప్రణయసాధ్య్వపా. 

ప్ర. అ. అథ=అటుపిమ్మట, సీతా=సీత, వాలిపాలితామావాలిచేత 
పాలించబడిన, కీష్కిన్దాం పురీమ్=కి ష్కింధను, దృష్టా వెచూచి, ప్రణయనాధ్వనా= 
(ఎమ్కతొందర కలదై, రామమ్ =రాముళ్లి గూర్చి, 'ప్రశితమ్=వినయపూర్వకమైన, 

వాక్యమ్=వాక్యమును, అబవీత్=పలికెను. = . [| 

తా. అప్పుడు సీత పూర్వము వాలి పాలించిన ఆ కిష్కింధా నగరమును 

చూచ్చి, (ప్రేమసాధ్వసములతో కూడినదై, వినయపూర్వకముగా రామునితో ఇట్లు 
పలికెను. శత 23 
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మూ. సుగ్రీవ పియభార్యాభిస్తారా(ప్రముఖతో నృప, 24 

అన్యేషాం వానరేన్హాణాం ప్రీఛిః పరివృతా హ్యహమ్, 

గన్తుమిచ్చే సహాయోధ్యాం రాజధానీం త్వయా సహ, 25 

ప్ర. అ. నృపారాజా ! తారాప్రముఖతఃతార మొదలైన, సుగ్రీవ పియభా 

ర్యాభిః=సుగ్రీవుని (ప్రియభార్యలతోను, అన్యేషామ్=ఇతరులైన, వానరేన్హాణామ్=వా 
నరముఖ్యులయొక్క, ప్రీభిక స్త్రీ లతోను,పరివృతా=కూడినదాననై, అహమ్=నేను, 

తయా సహ=నీతో కూడ, రాజధానీమ్=రాజధానియైన, అయోధ్యామ్ =అయోధ్యను 

గూర్చి, గన్హుమ్=వెళ్లుటకు, ఇచ్చే=కోరుచున్నాను. 

తా. రాజా ! తార మొదలైన సుగ్రీవుని (ప్రియభార్యలతోను, 
ఇతరవానరనాయకుల స్త్రీలతోను కలిసి నేను నీతో కూడ రాజధానియైన 
అయోధ్యకు వెళ్ల వలె నని కోరుచున్నాను. 24 - 25. 

మూ.  ఏవముక్షో౬థ వైదేహ్యా రాఘవః ప్రత్యువాచ తామ్, 
{ 9 a అల్ల జ అ లు ॥ 26 ఏవమస్తి వ కిష్కిన్టాం ప్రాప్య సంస్థాప్య రాఘవః. 

వివూనం _ఎక్ష్య సుగ్రీవం వాక్యమేతదువాచ హా, 

ప్ర. అ. వైదేహ్యా= సీతచేత, ఏవమ్=ఇట్లు, ఉక్తఃాపలకబడిన, రాఘవఃారా ' 

ముడు, అథ=అటు పీమ్మట, ఏవమ్=ఇట్లు, అస్తు=అగుగాక, ఇతి=అని,తామ్=ఆమెను | 

గూర్చి, ప్రత్యువాచాతిరిగి పలికెను. రాఘవఃారాముడు, కిష్కిన్టామ్=కిష్కింధను, | 

ప్రాష్యాపొంది, విమానమ్=విమానమును, సంస్థాష్య=నిలి పి, సుగీవమ్=సుగ్రీవుళ్లో, 

(పేక్ష్ర్యైచూచి, ఏతత్ =ఈ, వాక్యమ్=వాక్యమును, ఉవాచ హాపలికెను. 

తా. సీత మాట విని, రాముడు “అస్తే అగుగాకిఅని పలికి, కిష్కింధ 
చేరి, విమానమును నిలిపి సుగ్రీవునితో ఇట్లు పలికెను. 26 

9 ఈగ ఉగ . మూ. [బూబా వొనరశార్లూల సర్యాన్ వానరప్పుజ్ఞవాన్, 27 

స్త్రీభిః పరివృతాః సర్వే హ్యయోధ్యాం యాన్లు సీతయా. 

ప్రై అః వానరశార్జూల=వానర(శేష్టుడా ! సర్వ్యాన్=సమస్తమైన, 
వానరపుంగవాన్=వానరశేష్ణులను గూర్చి, సర్వే=అందరూ, స్త్రీభిక్నాస్త్రీలతో, 
పరివృతాః=కూడినవారై, సీతయా=సీతతో, అయోధ్యామ్=అయోధ్యను గూర్చి, 
యాన్తు=వెళ్ళెదరు గాక అని, (బూహిడచెపుము. . 

తా. వానరరాజా ! వానరనాయకు లందరితోను - “మీరందరు మీ 
స్త్రీలతో కూడినవారై సీతతో కూడ అయోధ్యకు రండు”అని చెప్పుము. 27 
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24 

హమ్, 
సహ, 25 

Jన, సుగ్రీవపియభా 

"న రేన్దాణామ్=వా 

వె, అహమ్=నేను, 

ధ్యామ్=అయోధ్యను 

(ప్రియభార్యలతోను, 
*డ రాజధానియ్రైన 

24 - 25, 

క 26 

పడిన, రాఘవః=రా 

'అన్తితామ్=ఆ మెను 

న్దామ్=కి ష్కిం ధను, 
ఏ గ్రీవమ్ =సు గీ వుల్లి 

ా=పలి కెను. 

న పలికి, కిష్కింధ 

26 

27 y 

సీతయా. 

సర్వాన్ =సమస్త మైన, 
ఖ్ స్రీభిణస్త్రీలతో శ 

హౌధ్యను గూర్చి, 

- “మీరందరు. మీ 

)ని చెప్పుము. 27 
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మూ, తథా త్వమపి సర్వాభిః ప్రీభిః సహ మహాబల, 28 

అభిత్వరస్వ సుగ్రీవ గచ్చామః ప్లవగాధిప. 

ప్ర. అ. మహాబలాగొప్ప బలము గలవాడా ! స్లవగాధిప=వానరరాజా ! 
స్ముగీవాసుగీవుడా ! తధా=లకే, త్వమ్ అపి=నీవుకూడ, సర్వాభిఃసమస్త మైన, 

స్తీభిః సహ=నీ స్త్రీలతోను, అభిత్వరస్వ=తొందరపడుము. గచ్చామఃావెళ్లుచున్నాము. 
(చెళ్ళెదము). 

తా. మహాబలవంతుడవు, నానర్మప్రభువూ అయిన సుగ్రీవా ! నీవు 

కూడ నీ స్త్రీలతో తొందరపడుము. (తొందరగా రమ్ము), వెళ్లైదము. 28 

మూ, ఏవముక్తస్తు సుగ్రీవో రామేణామితతేజసా, 29 
వానరాధిపతిః (శ్రీమాంస్తెశ్ళ సర్వెః సమావృతః, 
(ప్రవిశ్యాన్తఃపురం శ్రీఘం 'తారాము గక సో౭_[బవీత్, 30 

ప్ర అ. అమితతేజసా=గొప్ప తేజస్సు గల్క రామేణ=రామునిచేత, 

ఏవమ్=ఇట్టు, ఉక్తృ=పలకబడిన, వానరాధిపతిః=వానరప్రభు వైన, శ్రీమాన్ =శోభగల, 

సః సుగ్రీవజాసుగ్రీవుడు, సర్వెః=సమస్తమైన, తై=౯ఆ వానరులతో, సమావృతఃాకూ 
డినవాడైై శీఘ్రమ్=శీఘ్రముగా, అన్తఃపురమ్=అంతఃపురమును, (పవిశ్య=ప్రవేశించి, 
తారామ్=తారను, ఉద్వీక్ష్య=చూచి, అబ్రవీత్ =పలి కెను. . 

తా. వానరప్రభువు, శ్రీమంతుడు అయిన ఆ సుగ్రీవుడు అమితమైన 

తేజస్సు గల రాముని మాటలు విని శీఘ్రముగా అంతఃపురములో ప్రవేశించి 
తారను చూచి, ఇట్లు పలికెను. 29, 30. 

మూ. (ప్రియే త్వం సహనారీభిర్యానరాణాం మహాత్మనామ్, 

రాఘ వేణాభ్యనుజ్ఞాతా మైధిలీ పియకామ్యయా. 31 

ప్ర, అ. (పియే= పియురాలొ ! త్వమ్=వీవు, మహాత్మ నామ్=మహాత్ము లైన, 

వానరాణామ్=వానరులయొక్క, నారీభిః సహాస్త్రీలతో కూడ, రాఘవేణ=రా 

మునిచేత, మైధిలీ పీయకామ్యయా= సీతయొక్క (పియమునందు కోరికచేత, 

అభ్యనుజ్ఞాతా=అనుజ్ఞ ఇవ్వబడితివి. 

తా. [ప్రియురాలా ! మహాత్ములైన వానరుల భార్యలకు నీకు కూడ 

రాముడు సీతకు [ప్రియము చేకూర్చుటకై అనుజ్ఞ ఇచ్చినాడు. 31 

మూ. త్వర త్వమభిగచ్చామో గృహ్య వానరయో షతః, 

అయోధ్యాం దర్శయిష్యామః సర్వా దశరథ స్త్రియః, 32 

ప్ర. అ. త్వమ్=నీవు, త్వర=తొందరపడుము. వానరయో షీతః=వానరుల 

అనన్ 
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భార్యలను, గృహ్యూగ్రహించి, గచ్చామః=వెళ్లెదము. అయోధ్యామకాలయోధ్యను, 
సర్వాక౯సముస్త మైన, దశరథ స్త్రియఃా దశరథుని భార్యలను, దర్శయిష్యామఃాచూ 

“పదము. 

తా. నీవు తొందరగా సిద్ద మగుము. వానరుల భార్యలను తీసికొని 

వెళ్లైదము. వారికి అయోధ్యను, దశరధుని భార్యలను చూపెదము. 32 

మూ. సుగ్గీవస్య వచః శ్రుత్వా తారా సర్వాజ్ఞశోభనా, " 
ఆహూయ చాబవీత్సర్యా వానరాణాం తు యోషితః. 33 

ప్ర అ. సర్యాబ్గశోభనా= అన్ని అవయవములయందు '  సొందర్యము 

గల, తారా=తార, సుగ్రీవస్య=సుగ్రీవునియొక్క, వచ=వచనమును, శ్రుత్వాైావిని, 

వానరాణామ్= =వానరులయొక్క, సర్యా౭=సమస్త మైన, ప్రీయుకాష్త్రిలను, ఆహూయ 

చైపిలచి, అబవీత్ =పలి కెను. 

తా. సుందరములైన సర్వావయవములు గల తార సుగ్రీవుని మాటలు 
విని వానరస్త్రీల నందరినీ పిలచి ఇట్లు పలికెను. . 33 

మూ, సుగ్రీ వేణాభ్యనుజ్ఞాతా గన్తుం సర్విశ్చ వానరః, 

మమ చాపి ప్రియం కార్యమయోధ్యాదర్శనేన చ. 3డీ 

ప్ర. అ. సుగ్రీవేణ= సుగీవునిచేత, సర్వె౯సమస్త మైన, వానరైశ్చావానరు 

లచేతను, గన్తుమ్= =వెళ్లుటకు, అనుజ్ఞాతాః౭అనుజ్ఞ ఇవ్వబడినారు. అయోధ్యాదర్శ 

నేనాఅయోధ్యను చూచుటచేత, మమ చాపి=నాకు కూడ, ప్రీయమ్ా పయనము 
కార్యమ్=చేయదగినది. 

తా, సుగ్రీవుడు, వానరు లందరూ కూడ మీకు అనుజ్ఞ ఇచ్చినారు. | 

అయోధ్యను చూచుటచేత నాకు కూడ (పియము చేయవలసి “ఉన్నది. 34 

మూ. ప్రవేశం వైవ రామస్య పౌరజానపదైః సహ, వ. 

విభూతిం వైవ సర్వానాం ప్రీణాం దశరథస్య చ. ౩6, 

ప్ర. అ. పౌరజానపదైః సహ=పౌరులతోను జానపదులతోను, రామస్య= 
రామునియొక్క, ప్రవేశం చైవ= -నగరప్రవేశమును, సర్వాసామ్=సమస్త మైన, దశ 

రథస్య=దశరథునియొక్క, స్త్రీణామ్= స్త్రీలయొక్క, విభూతిం వవాఐశ్వర్యవ రును, 
(చూచెదము). 

తా. పౌరులతోను జానపదులతోను కూడి రాముడు. స టతయులో 

ప్రవేశించుటను, దశరథుని అందరి స్త్రీల ఐశ్వర్యమును చూచెదము. 35 
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మూ. తారయా చాభ్యనుజ్ఞాతాః సర్వా వానరయో షితః, 

నేపథ్యవిధిపూర్వం తు కృత్యా చాసి ప్రదక్షిణమ్. 36 

అధ్యారోహన్విమానం తత్సీతాదర్శనకాజ్ క్షయా. 

ప్ర అ తారయా చాతారచేత, అభ్యనుజ్ఞాతాః౭అనుజ్ఞ ఇవ్వబడిన, 
సర్వాణ౯సమస్త మైన, వానరయో షీత=వానర స్త్రీలు , నేపథ్యవిధిపూర్వకమ్=అలంకా 

రవిధి పూర్వకముగా, ప్రదక్షిణమాప్రదక్షిణము, కృత్వా=చేసి, సీతాదర్శనకాజ్ 

క్షయా=సతను చూడవలె నను కోరికతో, తత్=ఆ, విమానమ్=విమానమును, 

అధ్యారోహన్ =ఎక్కిరి. 

తా. తారచేత అనుమతింపబడిన ఆ వానరస్త్రీ లందరూ అలంకారములు 
ధరించి, ఆ విమానమునకు _ ప్రదక్షిణము చేసి సీతను చూడవలె నను 
ఉత్కంఠతో విమానమును ఎక్కిరి. . 36 

మూ. తాభిః సహోత్ధితం శీఘ్రం విమూనం (ప్రేక్ష్య రాఘవః _ 37 
బుష్యమూకసమీపే తు వైదేహీం పునరబ్రవీత్. 

ప్ర. అ. తాభిః సహ=వానర స్త్రీలతో కూడ, శీఘ్రమ్=శీఘ్రముగా, ఉత్రితమ్= 
లేచిన, విమానమ్=విమానమును, (పేక్ష్ర్యైచూచి, రాఘవజారాముడు, బుష్యమూ 
కసమీపే=బుష్యమూకసమీపమునందు, వైదేహీమ్=సీతను గూర్చి, పునజమరల, 
అబ్రవీత్ =పలికెను. 

తా. ఆ విమానము ' వానరనస్త్రీలు ఎక్కిన పిమ్మట శీఘ్రముగా పైకి 
ఎగిరెను. అప్పుడు రాముడు చూచి బుష్యమూకపర్వతము దగ్గర సీతతో మరల 

ఇట్లు పలికెను. 37 

మూ. దృశ్యతే౭_సౌ మహాన్ సీతే సవిద్యుదివ తోయద ౩38 
బుష్యమూకో గిరివరః కాల్వ వైర్దాతుభిర్వ ఎత 

ప్ర. అ. సీతే=సీతా ! కాqనైబంగారము వికారమైన, ధాతుభిఃణధాతువు 

లతో, వృతణాకూడిన, సవిద్యుత్=మెరుపులతో కూడిన, తోయదః ఇవామేఘము వలె 
ఉన్న, అసౌ=ఈ, గిరివరః=పర్వత(శేష్ట మైన, బుష్యమూకజాబుష్యమూకపర్వతము, 

దృశ్యతే=చూడబడుచున్నది. 

తా. సీతా ! ఇదిగో ఇక్కడ బుష్యమూకపర్వతము కనబడుచున్నది. 
ఇది బంగారు ధాతువులతో, మెరుపులతో కూడిన మేఘము వలె ఉన్నది. 38 
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మూ. అత్రాహం వానరేన్తేణ సుగ్రీవేణ సమాగతః, 39 

సమయశ్చ కృతః సీతే వధార్థం వాలినో మయా. 

ప్ర అ. సీత్రే=సీతా ! అత్ర=ఇక్కడ, అహమ్=నేను, వానరేస్త్రాణ= 

వానరేంద్రుడైన, సుగ్రీవేణ=సుగ్రీవునితో, సమాగతజకలి సితిని. మయా=నాచేత, 

వాలినః=వారియొక్క, వధార్థమ్=వధకొరకు, సమయశ్చ=ఒడంబడిక కూడ, కృతః 

చేయబడినది. 

తా. సీతా! ఇక్కడ నేను వానరప్రభువైన సుగ్రీవునితో కలుసుకున్నాను 

వాలిని చంపుటకై నేను ఒడంబడిక కూడ చేసితిని. . 39 

మూ. ఏషా సా దృశ్యతే సమ్ఫా నలినీ చిత్రకాననా, 40 

త్వయా విహీనో యత్రాహం విలలాస సుదుఃధితః. 

ప్ర. అ. నరినీ-పద్మములు కలది, చిత్రకాననా=చిత్రములైన అడవులు 

కలది అయిన, ఏషా=ఈ, పమ్పా=పంపానది, దృశ్యతే-చూడబడుచున్నది. యత్ర 
ఎక్కడ, అహమ్=నేను, త్వయా=నీతో, విహీనః=విహీనుడవై, 'సుదుఃభితః=చాళ 

దుఃఖించినవాడనై, విలలాప=విల పీంచితినో. 

తా. పద్మములు గలది, చుట్టూ విచిత్రములైన వనము లున్నదీ ఆయిన 

ఈ పంపానది కనబడుచున్నది. నేను నీ వియోగముచేత చాల దుఃభితుడరై 
ఇక్కడనే విల పించితిని. 40 

మూ. అస్యాస్తీరే మయా దృష్టా శబరీ ధర్మచారిణీ, 41 
అత్ర యోజనబాహుశ్చ కబన్లో నిహతో మయా. 

ప్ర. అ. అస్యాః=దీనియొక్క, తీరే=తీరమునందు, ధర్మ చారిణీ=ధర్మ మును | 

ఆచరించు, శబరీ=శబరి, మయా=నాచేత, దృష్టా=చూడబడినది. అ(త్ర=ఇక్కడ, 

మయా=నాచేత, యోజనబాహుణాయోజన ప్రమాణము బాహువులు గళ, 
కబన్దణాకబంధుడు, నిహతః=చంపబడినాడు. | 

తా. ధర్మము నాచరించు శబరిని నేను ఈ పంపాతీరమునందే ' 

చూచితిని. ఇక్కడ నేను యోజనబాహువైన కబంధుళ్లి చంపితిని. 41 | 

మూ. దృశ్యతే౭_సౌ జనసానే శ్రీమాన్ సీతే వనస్పృతిః, 42 

జటాయుశ్చ మహాతేజాస్తవ హేతోర్విలా సిని, . 
రావణేన హతో యత్ర పక్షిణాం ప్రవరో బరీ. ౨; 

ప్ర అ. సీతే=సీతా ! జనస్థానే=జనస్థానమునందు, శుమాన్ =శోభాయు. 
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విలాసవంతురాలా ! య్మత్ర=ఎక్కడ, తవ హేతోణానీ నిమిత్తమై, పక్షిణామ్=పక్టు 

లలో, ప్రవర శేష్ణుడు, బలీ=బలవంతుడూ అయిన, మహాతేజాః=గొప్ప తేజస్సు 

గల, జటాయుశ్చ=జటాయువు, రావణేన=రావణునిచేత, నిహతః=చంపబడినాడో. 

తా ఓ! సీతా! జనస్థానమునందు ఈ మహావృక్షము కనబడుచున్నది. 

ఓ ! విలాసవతీ ! ఇక్కడనే రావణుడు, గొప్పు తేజస్సు గలవాడు, బలవంతుడు, 

పక్టులలో (శ్రేష్టుడూ అయిన జటాయువును, నీ నిమిత్తమై చంపినాడు.42-43 
వు 

మూ. _ఖరశ్చ నిహతో యత్ర దూషణశ్చ నిపాతితః, 

త్రిశిరాశ్చ మహావీర్యో మయా బాణైరజిహ్మగైక 44 

ఎతత్తదాశమపదమస్మాకం వరవర్ణిని, 

పర్గశాలా తథా చిత్రా దృశ్యతే శుభదర్శవే, 45 

యత్ర త్వం రాక్ష సేస్త్రేణ రావణేన హతా బలాత్. 

ప్ర. అ. వరవర్షినా(శ్రేష్టమైన వరము కలదానా ! ఏతల్ఇది, 

య(త్రై=ఎక్కడ, మయా=నాచేత, అజిహ్మ గైాతిన్నగా పోవు, శరైఃాబాణాలచేత, 

ఖరశ్చాఖరుడు, నిహతః=చంపబడినాడో, దూషణశ్చాదూషణుడు, నిపాతితః 

పడగొట్టబడినాడో, మహావీర్యజగొప్ప పర్మాకమము గల, త్రిశిరాశ్చ్ళైత్రిశిరస్సు 

(పడగొట్టబడినాడో), తత్ =ఆ, అస్మాకమ మనయొక్క, ఆశ్రమపదమ్=ఆశ్రమ 

స్థానము. తథా=మరియు, శుభదర్శన=శుభకరమైన దర్శనము గలదానా ! 

త్యమ్=నీవు, యత్ర=ఎక్కడ, రాక్షేన్తేణారాక్షసరాజైన, రావణేన=రావణునిచేత, 

బలాత్ =బలాత్కారముగా, హృతా=హరింపబడినావో, అట్టి, పర్గశాలా=షర్ణశాల, 

దృశ్యతే=చూడబడుచున్నది. 

తా. (శ్రేష్టమైన శరీరవర్ణము గల సీతా ! వంకర లేకుండా వెళ్లు 

బాణములతో నేను ఖరుణ్ణి, దూషణుణ్ణి, గొప్ప పరాక్రమము గల త్రిశిరస్సునూ 

చంపిన మన ఆ ఆశ్రమము ఇదే. చూచువారికి శుభము కూర్చుదానా ! 

రాక్షసరాజైన రావణుడు నిన్ను బలాత్కారముగా అపహరించి తీసికొనిపోయిన 

పర్ణశాల ఇక్కడ కనబడుచున్నది. " 44 - 45 

మూ. ఏషా గోదావరీ రమ్యా ప్రసన్నసలిలా శుభా, 46 

అగస్త న్యాశ్రమ శ్చెవ దృశ్యతే కదలీవృతః. 

ప్ర. అ. ఏషా=ఇది, ప్రసన్నసలిలానిర్మలమైన ఉదకము గల, 

శుభా=శుభకరమైన, రమ్యా=సుందరమైన, గోదావరీగోదావరి. కదలీవృతఃా 

అరటిచెట్లచేత కప్పబడిన అగస్త్యస్య=అగస్త్యునియొక్క, ఆశ్రమ శ్చెవాఆశ్రమము 

కూడ,దృశ్యతే=చూడబడు చున్నది. — లా 
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తా. ఇది రమ్యమైన, నిర్మలమైన ఉదకము గల, శుభకరమైన గోదావరీనది. 
చుట్టూ అరటితోపులు ఉన్న _ అగస్త్యాశమము కూడ కనబడుచున్నది. 46 

మూ. దీప్త శ్చెవాశమో శే హ్యాష సుతిక్షస్య మహాత్మనః, 47 

దృశ్యతే చైవ వైదేహి శరభజ్ఞాశమో మహాన్, 
ఉపయాతః స హస్రాక్షో యత్ర శక్రః పురందరః. 48 

ప్ర అ. దీప్తః౭ప్రకాశించుచున్న, ఏషః ఆశ్రమఃఈ ఆశ్రమము, మహా 

త్మనఃామహాత్ముడైన, సుతీక్షస్య=సుతీక్టునిది. 'వైదే హి=సీతా ! మహాన్ =గొప్పదైన, 
శరభజ్ఞాశమః చైవ-=శరభంగాశమము కూడ దృశ్యతే= చూడబడుచున్నది. యత్ర=ఏ 
ఆశ్రమమునందు, సహస్రాక్షః=వేయి నేత్రములు గల, పురందరణాశృతుపురములను 

నశింపచే సిన, శకః=దే ంద్రుడు, ఉపయాతః=వచ్చినాడో. 

తా. ఈ ప్రకాశించుచున్న ఆశ్రమము మహాత్ముడైన సుతీక్టుని ఆశ్రమము. 
సీతా ! గొప్పదైన శరభంగా శమము కూడ కనబడుచున్నది. ఇక్కడికే ఆనాడు 

సహగస్రాక్టుడు, శత్రుపురవినాశకుడూ అయిన దేవేందుడు వచ్చినాడు.47, 468 

మూ. ఏతే తే తాపసా దేవి దృశ్యన్తే తనునుధ్యమే, 
_అత్రిః కులపతిర్యత్ర సూర్యవైశ్యానరోపమ:. . 49 

ప్ర. అ. తనుమధ్య మే సన్నని నడుము గల సీతా ! ఏతే=ఈ, తే=ఆ, 
తాపసాః=మునులు, దృశ్యన్తేకనబడుచున్నారు, యత్రాఎక్కడ, సూర్యవైశ్వానరో 
పమః=సూర్యునితోను, అగ్నితోను సమానుడైన, అత్రిః=అత్రి, కులపతిః=కులపతియో. 

తా. సన్నని నడుము గల సీతా ! ఏ తాపసులకు సూర్యునితోను, ' 

అగ్నితోను సమానుడైన అత్రి కులపతియో అట్టి ఈ మునులు కనబడుచున్నారు. 1 

మూ. అస్మిన్ ద్వే దేశే మహాకాయో విరాధో నిహతో మయా, - ల . 

అత్ర సీతే త్వయా దృష్టా తాపసీ ధర్మచారి తీ మ ఈ 

ప్ర అ. అస్మిన్ దేశే= ఈ (పదేశమునందు, మహాకాయః=గొప్ప శరీరము 

గల, విరాధఃవిరాధుడు, మయా=నాచేత, నిహతః= చంపబడినాడు. సీతే= 
సీత్రా! అతాఇక్కడ, ధర్మ చారిణీ= ధర్మమును ఆచరించు, తాప సీ=తా సియైన 

అనసూయ, త్వయా=నీ నీచేత, దృష్టా =చూడ్లబడినది. 

తా. ఈ ప్రదేశమునందు నేను విరాధుణ్ణి చంపినాను. సీతా ! ఈ 
ప్రదేశమునందు నీవు ధర్మాత్మురాలైన అనసూయను చూచినావు. శ్0 
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మూ. అసౌ సుతను శెలేన్హాశ్సిత్రకూటః ప్రకాశతే, 
అత్ర మాం కైకయీపుత్రః ప్రసాదయితుమాగతః, 51 

ప్ర అ. సుతను=అందమైన శరీరము గల సీతా ! అసౌ=ఈ, 

శైలేన్ద=పర్వత శేష్టమైన, చిత్రకూటఃచిత్రకూటము, ప్రకాశతే= ప్రకాశించుచున్నది. 
అతాఇక్కడ, కైకయీపుత=భరతుడు, మామ్=నన్ను, (ప్రసొదయితుమ్=అను[గ్ర 

హింపచేసికొనుటకు, ఆగతఃవచ్చినాడు. 

తా. సీతా ! ఇదిగో పర్వతశ్రేష్పమైన చిత్రకూటము ఇక్కడ 
ప్రకాశించుచున్నది. భరతుడు ఇక్కడనే నన్ను |బ్రతిమాలుకొనుటకు వచ్చినాడు. 

మూ. ఏషా సా యమునా రమ్యా దృశ్యతే చిత్రకాననా, 

భరద్యాజా[శ్రమః శ్రీమాన్ దృశ్యతే చైష మైథిలి. 52 

ప్ర. అ. మైథిలి=సీతా ! ఏషా=ఇదే, చిత్రకాననా=చిత్రమైన అడవులు 
గల, రమ్యా=సుందరమైన, సా యమునా=ఆ యమున, దృశ్యతే=చూడబడుచు 
న్నది. శ్రీమాన్ =శోభాయుక్త మైన, ఏషః=ఈ, భరద్వాజాశ్రమః=భరద్వాజా శ్రమము, 

దృశ్యతే=చూడబడుచున్నది. 

తా సీతా! ఇదిగో చిత్రములైన వనములు చుట్టూ ఉన్న ఆ 

యమునానది కనపడుచున్నది. శోభాయుక్తమైన ఈ భరద్వాజాశ్రమము కూడ 

కనబడుచున్నది. డ _ 52 

మూ ఇయం చ దృశ్యతే గజ్రా పుణ్యా త్రిపథగా నదీ, 

నానాద్విజగణాకీర్ణా సంప్రపుష్పితకాననా. i 53 

ప్ర. అ. నానాద్విజగణాకీర్ణాఅ నేకవిధములైన పక్రిసమూహములతో 

నిండిన, సంప్రపుష్పితపాదపా=పుప్పించిన వృక్షములు గల, ఇయమ్=ఈ, 

పుణ్యా=పవిత్రమైన, తిపథగా=మూడు మార్గములలో (పవ హించుచున్న, గజ్లా 

నదీ=గంగానది, దృశ్యతే=కనబడుచున్నది. . re 

తొ. అనేక విధములైన పక్టులతో వ్యాప్తమైన బాగా పుష్టించిన అడవులు 

గలది, పవిత్రము, మూడు లోకములలో ప్రవహించునదీ అయిన గంగానది 

కనబడుచున్నది. Rr 53 

మూ. శృళ్లిబేరపురం వైతద్గుహో యత్ర సభా మము, 

ఏషా పా దృశ్యతే సీతే సరయూర్యూపమాలినీ రశ 

నానాతరుశతాకీర్ణా సంప్రపుస్పితకాననా. = 
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ప్ర, అ. ఏతత్ =ఇది, శృణ్ణిబేరపురం చ=శ్చంగిబేరపురము; యన్రసక్కడ 

మమానాయొక్క, సఖా=మిత్రుడైన, గుహాగుహుడు ఉన్నాడో. బతే=నతా | 
_ యూపమాలినీ=యూపస్తంభముల పంక్తులు గలది, నానాతరుశతా క్రీర్ణా=అనేకవి( 
ములైన వందలకొలది వృక్షములచేత వ్యాప్తము, సంప్రపు ష్పితకాననా=పు పించి 
అడవులు కలదీ అయిన, సా=ఆ, సరయూః=సరయూనది, ఏషా=బఇదిగ్!! 

దృశ్యతే=చూడబడుచున్నది. 

తా. ఇది నా మిత్రుడైన గుహుడు నివసించు శృంగిబేరపురము. సీతా! 
ఇదిగో ! యూపస్తంభముల పంక్తులు గలది, అనేకవిధములైన వందలకొలగి 

వృక్షములతో నిండినది, పుష్పించిన వనములు కలదీ అయిన ఆ సరయూనక 
కనబడుచున్నది. 54 

మూ. ఏషా పా దృశ్యతే సీతే రాజధానీ పితుర్మవు, ర్ 

అయోధ్యాం కురు వైదేహి ప్రణామం పునరాగతా. 

ప్ర అ. సీత్రే=సీతా ! ఏషా=ఇదిగో |! మమ=నాయొక్క, పితుః=తండి 

యొక్క, సా రాజధానీ=ఆ రాజధాని, దృశ్యలే=చూడబడుచున్నది. వైదేహి=! 

వైదేహీ ! పునః=మరల, ఆగతా=వచ్చిన నీవు, అయోధ్యామ్=అయోధ్యను గూర్చి 
ప్రణామమ్=నమస్కారమును, కురు=చేయుము, 

తా. సీతా! మా తండ్రిగారి రాజధాని ఇదిగో; ఇటు కనబడుచున్నది, 

ఓ! వైదేహీ ! తిరిగి వచ్చినావు. ఈ అయోధ్యకు నమస్కారము చేయుము.రర 

మూ. తతస్తే వానరాః సర్వే రాక్షసాః సవిభీషణాః, 56 
ఉత్పత్యోత్సత్య సంహృష్టాస్తాం పురీం దదృశుస్తదా. 

al 

ప్ర అ. తతః=అటు పిమ్మట, తే=ఆ, సర్వే=సమస్త మైన, వానరాఃావాన 

రులు, సవిభీణాః=విభీషణునితో కూడిన, రాక్షనాః=రాక్షసులు, సంహృష్టాఃసంళో 

షించినవారై, తదా=అప్పుడు, ఉత్పత్యోత్సత్య=పైకి లేచి లేచి, తాం పురీమ్=ఆ 
పట్టణమును, దదృశుః=చూచిరి. 

తా. పిమ్మట ఆ సమస్తవానరులు, విభీషణాదిరాక్షసులు సంతోషముతో 
పైకి లేచీ లేచి అయోధ్యానగరమును చూచిరి. 56 

మూ. తతస్తు తాం పాణ్టురహర్మ్యమాలినీం 
విశాలకక్ష్యాం గజవాజిభిర్వ తామ్, 
పురీమసశ్యన్ స్లవగాః సరాక్షసాః 

పురీం మ హేన్తుస్య యథామరావతీమ్. 7 
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ఇత్యార్దే శ్రీమద్రామాయణే ఆదికావ్యే 
యుద్దకా క త్రయోవింశత్యధికశతతమ; పర్గః 

ప్ర. అ. తతః= =అటు పిమ్మట, సరాక్షసాః= రాక్షసులతో కూడిన, ప్లవం 
గమాఃావానరులు, _ పాణజురహర్మ్యమాలినీమ్= =తెల్లని మేడల పంక్తులు గలది, 
విశాలకక్ష్యామ్= =విశాలములైన వీథులు కలది, “సజవాజభిః=గజములలో ను అశ? 

ములతోను కూడినది, మహేన్దుస్యూమశే వాంద్రునియొక్క, పురీమ్ పట్టణమైన, 
అమరావతీం యథా=అచురావతి వలె ఉన్న, తాం పురీమ్=ఆ అయోధ్యన 
అపశ్యన్ =చూచిరి. 

తా. అప్పుడు వానరులు, రాక్షసులూ కూడ తెల్లవి మేడల పంక్తులు, 

విశాలములైన, సీథులూ గల, ఏనుగులతోను గుజ్జములతోమ నిండివ, 

అమరావతి వలె ఉన్న, ఆ అయోధ్యానగరమును చూచిరి. 

““ఒబాలానందినోోఅను శ్రుమదామాయణాంధ; వ? సమం న 

యుద్దకాండలో నూటఇరువదిమూడవ నర్గ నమాప్తము. 



అథ చతుర్వింశత్యధికశతతమః సర్గః 

[రాముడు భరద్వాజమహర్షి ఆశ్రమములో దిగి ఆయన దర్భనము చేయుట.] 

మూ. పూర్ణే చతుర్రశే వర్ష పళ్చుమ్యూం లక్ష్మణాగ్రజః, 

భరద్వాజాశమం ప్రాప్య వవన్చై నియతో మునిమ్. క్షే 

ప్ర. అ. చతుర్తశే=పదునాల్గవ, వర్షైసంవత్సరము, పూర్ణే=నిండిన 
దగుచుండగా, పజ్లుమ్యామాపంచమియందు, లక్ష్మణాగ్రజణరాముడు, భరద్వా 
జాశమమ్=భరద్వాజుని ఆశమమును, (పాప్య=పొంది, నియతఃనియమవంతు డై, 
మునిమ్=మునిని, వవస్టానమస్కరించెను. 

తా. పదునాల్గవ సంవత్సరము పూర్తియైన పిదప పంచమినాడు రాముడు 

భరద్యాజాశ్రమము చేరి మనోవాక్కాయనియతుడై మునికి నమస్కరించెను. 1 

మూ. సో౭_పృచ్చదభివాద్యెనం భరద్యాజం తపోధనమ్, 

శృణోషి కచ్చిద్భగవన్ సుభిక్ర్షానామయం పురే, 2 
కచ్చిత్స యుక్తో భరతో జీవన్త్యపి చ మాతరః. 

ప్ర. అ. సణారాముడు, ఏనమ్=ఈ, తపోధనమ్తపస్సే ధనముగా 
గల, భరద్వాజమ్ =భరద్వాజుణ్ల, అభివాద్య=నమస్కరించి, అప్పచ్చత్ =ప్రశ్నించెను. 
భగవన్ =పూజ్యుడా ! పుల=పట్టణమునందు, సుభిక్రానామయమాసుభిక్షమును 
ఆరోగ్యమును, శృణోషి కచ్చిత్ =వినుచున్నావా? సః భరతఃఆ భరతుడు, 

యుక్తః కచ్చిత్=ప్రజాపాలనమునందు జాగరూకుడుగా ఉన్నాడు కదా ? 
మాతరః=మా తల్లులు, అపి జీవన్తిజీవించి ఉన్నారు కదా? 

తా. రాముడు తపోధనుడైన భరద్వాజునకు నమస్కరించి (ప్రశ్నించెను. 
పూజ్యుడా ! అయోధ్యానగరములో _ సుభిక్షముగా ఉన్నట్లు, ఆరోగ్య మున్నట్లు, 

వినుచున్నావా? భరతుడు పాలనకార్యమునందు సావధానముగా ఉన్నాడు 
కదా? మా తల్లులు జీవించి ఉన్నారు కదా ? _2 

మూ. ఏవముక్తస్తు రామేణ భరద్యాజో మహామునిః, 3 
ప్రత్యువాచ రఘుగ్రేష్టం స్మితపూర్వం ప్రహృష్టవత్. 

ప్ర అ. రామేణ=రామునిచేత, ఏవమ్=ఇట్టు, ఉక్తః=పలకబడిన, మహా 

మునిఃమహామునియైన, భరద్వాజణభరద్వాజుడు, (ప్రహృష్టవత్=సంతో షించుచు, 
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స్మితపూర్వమ్=చిరునవ్వు పూర్వమునందు కలుగునట్లు, రఘు శేష్ణమ్=రాముణ్ణ 

గూర్చి, ప్రత్యువాచాతిరిగి పలికెను. 

తా రాముని మాటలు. విని మహాముని యైన భరద్వాజుడు 

సంతో షించుచు, చిరునవ్వుతో రామునకు ప్రత్యుత్తర మిచ్చెను. 3 

మూ. పజ్కుదిగస్తు భరతో జటిలస్తా వి ప్రతీక్షతే, 
4 

పాదుకే తే పురస్కృత్య సర్వం చ కుశలం గృహే. 

ప్ర. అ. భరతః=భరతుడు, పజ్కదిర్థః తు=పంకము చేత పూయబడినవాడై, 

జటిలః=జటాధారియై, తే=నీయొక్క్య, పొదు కే=పాదుకలను, పురస్క ఎత్యైముందు 

ఉంచుకొని, త్యామ్=నిన్ను, ప్రతీక్షశేిదురుచూ చుచున్నా
డు.గృ హేగృహమునందా, 

సర్వం చైఅంతా, కుశలమ్=న్రేమముగా ఉన్నది. 

తా, భరతుడు మురికి పట్టిన శరీరముతో జటాధారింపై నీ పాదుకలు 

ముందు ఉంచుకొని సీకోసమై. ఎదురుచూచుచున్నాడు.
 ఇంట్లో అందరూ 

క్షేమమే. 
4 

మూ. త్వాం పురా వీరవసనం ప్రవిశన్తం మహావనమ్, 5 

5 
స్ర్రీతృతీయం చ్యుతం రాజ్యాద్దర్మకా

మం చ కేవలమ్, 

పదాతిం త్యక్షసర్వన్వర పిత్సనిర్రేశకారిణమ్, 
6 

సర్వభోగః పరిత్యక్తం స్వర్గద్యుతమివామరమ్, 

దృష్ట్వా తు కరుణా పూర్వం మమా సీత్సమితింజయ. 
7 

ప్ర. అ. సమితింజయ=యుద్దమ
ులందు జయించు రామా ! పురా 

పూర్వము, శెకేయీవచనే=కై కేయి 
మాటయందు, 'యుక్తమ్=కట్టుబడినవాడవ

ు, 

స్ర్రీతృతీయమ్=భార్య మూడవద
ిగా గలవాడవు, రాజ్యాత్ =రాజ్యమునుండి, చ

్యుతమ్= 

ర్గమునుండి కిందపడిన, అమరమ్ ఇవైదేవతొపురుషుడు వలి ఉన్నవాడవు, 

వాడవు, చీరవసనమ్నారచీరలు ధరించినవాడవు, మహావనమ్=మహారణ్యమును, 

ప్రవిశన్తమ్= ప్రవేశించుచున్
న, త్వామ్=నిన్ను, దృష్ట్వ్వాాచూచి, పూర్వమ్

=పూర్వము, 

మమానాకు, కరుణా=జాలి, ఆసీత్=కలి
గను 
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తా. యుద్ధములో జయమును పొందు ఓ తామా ! పూర్వము 

నీవు కైకేయి మాటను, తండ్రి ఆజ్ఞను పాలించుచు, - రాజ్యభ్రష్టుడవై 

కేవలము ధర్మమును ఆచరించుటయందే అభిలాషతో సర్వస్వమును విడచి, అన్ని. 

భోగములు పరిత్యజించి, వనములోని దుంపలను ఫలములను తినుచు, నారవీరలు 

ధరించి, తమ్మునితోను భార్యతోను కలిసి కారలినడకచేత మహారణ్యములో 

ప్రవేశించుచుండగా చూచి నాకు అప్పుడు జారి కలిగిను. 5-7 

మూ. సాంప్రతం తు సమృద్దార్థం సమిత్రగణబాన్హవమ్స్ 8 

సమీక క్ష్య విజితారిం చ ముమాభూస్రీతిరుత్తమా. 

ప్ర అ. నాంప్రతం తు= =ఇప్పుడైతే, సమృద్దార్థమ్= సిద్ధించిన ప్రయో | 

జనము గల, సమిత్రగణబాన్దవమ్= మిత్రగణముతోను పెరిధువులతోను కూడిన, | 

విజితారిమ్=జయించబడిన శత్రువులు గల నిన్ను, సమీక్ష్య=చూచి, మమానాకు, | 
ఉత్తమా=లఅధిక మైన, ప్రీతిః =సంతోషము, అభూత్ =అయినది. 

తా. ఇప్పుడు కార్యమును సాధించి, శత్రువులు సంహరించి, | 
మిత్రబంధువులతో కలసి వచ్చిన నిన్ను చూచి నాకు చాల ఆనందము | 

కలిగినది. 8 | 

మూ, సర్వం చ సుఖదుఃఖం తే విదితం మమ రాఘవ, 

యత్త్వయా విపులం ప్రాప్తం జనస్థాననివాసినా, 9 

పే అ. రాఘవారామా, జనస్థాననివా సినా= జనస్థానమునందు నివసిం 

న, త్వయా=నీచేత, విపులమ్=అధికమైన్, యత్=ఏ, సుఖదుఃఖమ్=సుఖమూ, 

దమ (పాప్తమ్=పొందబడినదో, త్రే= =నీయొక్క, సర్వమ్=అది అంతా, 

మమ=నాకు, విదితమ్=తెలియబడినది. 

తా. రామా!నీవు జనస్థానములో ఉన్నప్పుడు అనుభవించిన, అధికమైన 
సుఖము దుఃఖముకూడ నాకు పూర్తిగా తెలిసినది. రి 

మూ. బ్రాహ్మణారే నియుక్తస్య రక్షతః సర్వతాపసాన్, 

రావణేన హృతా భార్యా బభూ వేయమనిన్దితా. 0 

ప్ర అ. బ్రాహ్మణార్థాబ్రాహ్మణులకొర క్రై, నియుక్తస్య= ప్రార్థించబడిన, 

సర్వతాపసాన్=సమస్తమునులను, రక్షతారక్టించుచున్న. నీయొక్క, భార్యా=భార్య 
యైన, అనిన్తితా= దోషములు లేని, ఇయమ్=ఈ పీత, రావణేన=రావణునిచేత, 

హృతా=హరీంచబడినది, బభూవ=ఆయెను. 

తా. (బ్రాహ్మణుల తపస్సును రక్షించుట అనే కార్యము చేయుటకై 
ప్రార్థింపబడి, నీవు ఆ మునులనందరిని "రక్రించుచుంటివి. నీ భార్యయైన, 
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దోషశూన్యురాలైన ఈ సీతను రావణుడు 'హరించినాడు. 10 

మూ. మారీచదర్శనం చైవ సీత్రోన్మథనమేవ చ, 

కబన్షదర్శనం చైవ పమ్ఫాధిగమనం తథా. 
11! 

సుగ్రీవేణ చతే సఖ్యం యథా వాలీ హతస్త వొ 

మార్గణం చైవ వైదేహ్యాః కర్మ వాతాత్మజస్య చ. 12 

విదితాయాం చ ఎతాయాం నల ఎతుర్యథా కృతః. 

యథా చాదీపితా లజ్కా ప్రహృ రరియూథ పః. 13 

సపుత్రబాన్లనామాత్యః సబలః సహాహాహనః, 

యథా చ నిహతః సంఖ్యే రావణో బలదర్శితః, 14 

యథా చ నిహతే తస్మిన్ రావణే దేవకళ్ణ కే, 

సమాగమశ్చ త్రిదశైర్యథా దత్తశ్చ తే వరః 15 

సర్వం మమైతద్విదితం తపసా ధర్మ వత్సల, 

సంపతన్తి చ మే శిష్యాః ప్రవృత్త్యాఖ్యాః పురీమితః. 16 

ప్ర అ. ధర్మ వత్సల=ధర్మ 
మునందు ఆసక్తీ గల ఓ రామా, 

మారీచదర్శనం చెవామాయామారీచుని దర్శనము, సీతోన్మథనమేవ చాసీ 

వ! 

తాహరణము, కబన్హదర్శనం చైవ=కబంధుని దరానము, తథా*=మరియు, 

పమ్బాభిగమనమ్=పంపను చేరుట, సుగ్రీవేణ=సుగ్రీవుని , తే=నీయొక్కు, సఖ్యమ్= 

స్నేహము, త్వయా౭నీచేత, వాలావాలి, యథా=ఎట్లు, హతజాచంపబడినాడో 

అదీ, వైదేహ్యాణ సీతయొక్క, మార్గణమ్= వెదకుట, వాతాత్మజస్య=హనుమంతుని 

యొక్క, కర్మ=కర్మ, వైదేహ్యామ్= సీత్ర, విదితాయామ
్=తెలియబడిన దగుచుండగా, 

నలేతుః=నలుని సేతువు, యథాాఎట్టు, కృతఃాచేయబడినదో ౪ విషయము, 

ప్రహృ ష్టైణ౯ాసంతో షించిన, హరియూథ పైఃావొనరనాయకులచేత
, లజ్కా=లంక, 

యథాక్ఎట్టు, ఆదీ పితా=కాల్చబడినదో.
 ఆ విషయము, సపుత్రబాన్లవామాత్యః= 

ప్పుత్రులతోను, బంధువులతోను, మంత్రులతోను కూడిన, సబలఃా సైన్యముతో 

కూడిన, 'సహవాహనః=వాహనముల
తో కూడిన, బలదర్పితఃాబలముచేత గర్వించిన, 

రావణః=రావణుడు, సంఖ్యే=యుద్దమునందు, యథాాఎట్లు, నిహతః=చంపబడి 

నాడో ఆ విషయము, దేవకల్డ కే=టేవతాశత్రు వైన, తస్మిన్
=ల, రావణే=రావణుడు, 

నిహతే=చంపబడినవాడగుచుండగ
ా, త్రిదతైఃాదేవతలతో, సమాగమః

జసమాగమము, 

యథా=ఎట్లు జరిగినదో ఆ విషయము, ప్రే=నీకు, వరః చెావరము, యధథా=ఎట్లు, 

దత్తశ్చాఇవ్యబడినదో ఆ విషయము, ఏతత్=ఇది, సర్వమ్-అంతా, మయా=నాచేత, 

తపసా=తపస్సుచేత, విదితమ్=తెలియబడినది. ప్రవృత్త్యాఖ్యాఃావార్తలను చెప్పువా 

రైన, మే శిష్యాఃానా శిష్యులు, ఇత=ఇక్కడినుండి, పురీమ్=అయోధ్యాపురమును 
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గూర్చి, సంపతన్తి= వెళ్లుదుందురు. 

తా. ధర్మరక్షకుడవైన ఓ రామా ! నీవు మాయామారీచుణ్ణి చూచుట, 

 సీతాహరణము, నీవు కబంధుణ్ణి చూచుట, పంపకు వెళ్ళుట, సుగ్రీవునితో 

స్నేహము, వాలిని నీవు వధించుట, సీతను వానరులు వెదకుట, హనుమంతుడు 

చేసిన మహాకార్యము, సీత వృత్తాంతము తెలిసిన పిమ్మట నలుడు సేతువును 

నిర్మించుట, సంతోషించిన వానరనాయకులు లంకను కాల్చి వేయుట, పుత్ర 

బంధుమిత్రులతో, సైన్యముతో, వాహనములతో సహా బలముచేత గర్వితుడైన 

రావణుళ్లి నీవు రణములో సంహరించుట, దేవతలకు బాధ కలిగించు, శత్రువైన 

ఆతనిని చంపిన పిమ్మట నీవు దేవతలతో కలియుట, వారు నీకు వరము 
నిచ్చుట్క, ఈ విషయము _ లన్నీ నేను తపోబలముచేత తెలిసికొన్నాను. 

ఇక్కడినుండి అయోధ్యకు వెళ్లివచ్చే నా శిష్యులు అక్కడి వార్తలు కూడ నాకు 

చెప్పుచుందురు. 11-16. 

మూ. అహమప్యద్య తే దద్మి వరం శస్త్రభృతాం వర, 

అర్ష్యం ప్రతిగృహాణేదమయోధ్యాం శ్యో గమిష్యసి. 17 

ప్ర. అ. శస్ర్రభృతామ్=శస్త్రములు ధరించినవారిలో, వర=(శేష్టుడా! 

అద్య=ఇప్పుడు, అహముపి=నెను కూడ, తే=నీకు, వరమ్=వరమును, దద్మి=ఇచ్చే 

దను. ఇదమ్=ఈ, అర్హ్యమ్=పూజను, ప్రతిగృహాణ=స్వీకరించుము. శ్వః= రేపు, 

అయోధ్యామ్=అయోధ్యను గూర్చి గమిష్య సి=వెళ్ళగలవు. ! 

తా. శస్త్రధారులలో (శేష్ళుడవైన రామా ! నేను కూడ నీకు వరము 

ఇచ్చెదను. ఈ పూజను స్వీకరించుము. రేపు అయోధ్యకు వెళ్ళవచ్చును. 17 

మూ. తస్య తచ్చిరసా వాక్యం ప్రతిగృవ్యా నృపాత్న జః, 

బాఢమిత్యేవ సంహృష్టః శ్రీమాన్వరమయాచత. 18 

ప్ర అ, శ్రీమాన్ = =శోభాస ంపన్నుడైన, నృపాత్మజణారాజకుమారు డైన 

రాముడు, సంహృష్టణాసంతో షించినవాడై, తస్యాభరద్వాజునియొక్క, తత్ =ఆ, 

వాక్యమా వాక్యమును, బాఢమ్ ఇత్యేవ= తప్పక అట్ల అని పలికి, శిరసా=శిరస్సు 

, ప్రతిగృహ్య=స్వీకరించి, వరమ్=వరమును, అయాచత=కో రెను. 

తా. శ్రీమంతుడైన రాముడు భరద్వాజుని వాక్యమును, తప్పక అప్లే 
చేసెదను అని శిరస్సు వంచి  సంతోషపూర్వకముగా అంగీకరించి, వరమును 
కోరెను. 18 
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మూ. అకాలఫలినో వృక్షాః సర్వే చాపి మధుస్రవాః, 

ఫలాన్యమృతగన్తీని బహూని వివిధాని చ. = 19 
భవన్తు మార్గే భగవన్నయోధ్యాం ప్రతి గచ్చతః, 

ప్ర. అ. భగవన్=పూజ్యాడా ! సర్వే చాపి*సమస్తమైన, వృక్షాణావృక్ష 
ములు, అకాలఫలినః=అకాలమునందు కూడ ఫలించేవిగాను, మధు(స్రవాః=తేనెను 
(స్రవించేవిగను, భవన్తు=అగుగాక. _అమృతగస్తీనిఅమృతముయొక్క గంధము 
గల, బహూని=అనేకమైన, వివిధాని చ=అనేక విధములైన, ఫలొని=ఫలములు, 

అయోధ్యాం (పతి=అయోధ్యను గూర్చి, గచ్చతః= వెళ్ళుచున్న నా యొక్క, 

మార్లే=మార్గమునందు (భవన్తు=ఉండుగాక.) 

తా, పూజ్యుడవైన మహామునీ ! నేను అయోధ్యకు వెళ్లుచున్న 
ప్పుడు మార్గములోని వృక్షములన్నీ అకాలమునందుకూడ, ఫలించుగాక, తేనెను 
(సవించుగాక, అమృతమువంటి అనేకవిధములైన, అనేకఫలములు - లభించుగాక. 

మూ. తథేతి చ ప్రతిజ్ఞాతే వచనాత్సమనన్తరమ్, 20 
అభవన్నాద స్తత్ర స్వర్గపాదపసంనిభాః. 

ప్ర. అ. తథేతి=అ ట్లు అని, ప్రతిజ్ఞాలే= ప్రతిజ్ఞ చేయబడిన దగుచుండగా, 
వచనాత్=ఆ వచనముకంట, సమనన్తరమ్=వెంటనే, తత్ర=అక్కడ, పాదపాః= 

వృక్షములు, స్వర్గపాదపసంనిభాః=స్వర్గమునందలి వృక్ష ములతో సమానములుగా, 

అభీవన్ =అయినవి. 

తా. అనే అగుగాక అని ఆ ముని పలికిన వెంటనే అక్కడ నున్న 

వృక్షము లన్నీ స్వర్గము లోని వృక్షములతో సమానము లయ్యెను. 20 

మూ, నిష్ఫులాః ఫలినశ్చాసన్విపుష్వాః పుష్పశాలినః. 21 

శుష్కాః సమగ్రపత్రాస్తే నగా శ్చెవ మధు్రవాః, 

సర్వతో యోజనాస్త్రిస్రో గచ్చతామభీవంస్తదా. 22 

(పై అ. తదా=అప్పుడు, గచ్చతామ్ =వెళ్లుచున్న వారియొక్క, తిస్త్రః= 

మూడు యోజనాః=యోజనములు, సర్వతఃాఅన్ని వైపుల, నగాః=వృక్షములు, 

నిష్ఫలాఃాఫలములు లేనివిగాను, ఫలినశ్చ=ఫలములు గలవి, విపుష్పాః౭పుష్పములు 

లేనివి, పుష్పుశాలినః=పుష్పములతో |ప్రకాశించేవిగాను, .శుష్కాః=ఎండినవి, సమగ్ర 
పత్రాశ్చ=పూర్తిగా ఉన్న ఆకులు కలవిగాను, మధు(స్రవాఃాతేనెను (సవించునవి 

గాను అభవన్ =అయినవి. 

తా. వారు వెళ్లవల సిన మూడు యోజనముల దూరములో అంతటా 

కూడ పండ్లు లేని చెట్లు పండ్లతో నిండెను. పూవులు లేనివి పూవులు పూను. 
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ఎండిపోయినవి పూర్తిగా ఆకులతో నిండెను. అన్ని చెట్లూ తేనెను స్రవించెను. 

లి ప అ ° ర్స = మూ. తతః ప్రహృష్టాః స్తవగర్షభా బ్ర 
బహూని దివ్యాని ఫలాని వైవు 
కామాదుపాశ్నన్తి సహస్రశస్తే 
ముదాన్వితాః స్వర్గజితో ముదేవ. 23 

ఇత్యారే శ్రీమద్రామాయణే ఆదికావ్యే 

యుద్ధకాణ్ఞ చతుర్వింశత్యధిక శతతమనుః సర్గః. 

ప్ర. అ. తతణాలటుపిమ్మట, తే ప్లవగర్షభాః=ఆ వానర శ్రేషలు, ప్రహృష్ట్రాః= 
సంతోషించిన వారై, స్వర్గజితాస్వర్గమును జయించినవారు, ముదేవాసంతోషముతో 
కూడినట్లు, ముదా=సంతోషముతో, అన్వితాఃకూడినవారై, బహూని=అనేకమైన, 
దివ్యాని=దివ్యములైన, ఫలాని=ఫలములను, నహస్రశః=వేలకొలది, కామాత్ =ఇష్టా 
నుసారము, ఉపాశ్నన్తి=తినిరి. 

తా, పిమ్మట సంతోషించిన ఆ వానరనాయకులు, స్వర్గమును 

జయించిన వారు వలె ఆనందభరితులై, దివ్యములైన అనేకములైన ఆ ఫలములను 

ఇష్టానుసారము భుజించిరి. | 23 

“బాలానందిని" అను ఢ్రీమదామాయణాంధ వ్యాఖ్యానమునందు 

యుద్దకాండలో నూటఇరువదినాల్లవ సర్గ సమాప్తము. 



అథ పషవింశత్యధికశతతమః సర్గః 

[హనుమంతుడు గుహునకు, భరతునకు రాముని రాకను గూర్చి చెప్పుట. 
భరతుడు సంతోషించి హనుమంతునకు బహుమతి ఇచ్చుటకు నిశ్చయించుట.] 
మూ. అయోధ్యాం తు సమాలోక్య చిన్తయామాస రాఘవః, 

(పియకామః (ప్రియం రాముస్తతస్త్యరితవిక్రమః 1 
(ప్రై ఆం తతః=అటు పిమ్మట, రాఘవః=రఘువంశసంజూాతుడు, త్వరె 

తవిక్రమః=శీ ఘ మైన పరాక్రమము గలవాడు అయిన, రామఃరాముడు, 

అయోధ్యామ్=అయోధ్యను, సమాలోక్య=చూచి, (పీయకామఃణా ప్రియమైన విష 
యమును చేయ కోరిక గలవాడై, (పియమ్=పియవిషయమును గూర్చి, 
చినయామాస=ఆలోచించెను. 

తా. పిమ్మట రఘువంశసంజాతుడు, శీ(ఘపర్నాక్రమము గలవాడు 
అయిన రాముడు అయోధ్యను చూచి, (పియవిషయము చేయదలచినవాడ్రై, అట్టి 
పియమును గూర్చి ఆలోచన చేసెను. 1 

మూ. చిన్తయిత్వా తతో దృష్టిం వానరేషు న్యపాతయత్, 

ఉవాచ ధీమాంస్తేజస్వీ హనూమన్తం ప్లవజ్ఞమమ్. 2 

ప్ర, అ తతః=అటు పిమ్మట, ధీమాన్ =బుద్ధిమంతుడు, లేజస్వీ=తేజః 

శాలీ అయిన రాముడు, చిన్త యిత్యా= ఆలోచించి, వానరేషు=వానరులయందు, 
దృష్టిమ్=దృష్టిని, న్యపాతయత్=ప్రసరింపచేసెను. ప్లవజ్ఞమమ్=వానరుడైన, హనూ 
మన్తమ్=హనుమంతుని గూర్చి, ఉవాచాపలికెను. 

తా, బుద్దిమంతుడు, తేజుశాలీ అయిన రాముడు ఆలోచించి, పిదప 

వానరుల పై దృష్టి (ప్రసరింపచేసి, హనుమంతునితో ఇట్లు పలికెను. 2 

మూ. అయోధ్యాం త్వరితో గత్వా శీఘ్రం ప్లవగసత్తమ, 
జానీహి కచ్చిత్కుశలీ జనో నృపతిమన్రిరే. = 3 

ప్ర. అ. ప్లవగసత్తమా=వానరోత్తమా! త్వరితఃాతొందరపడుచున్నవాడవై, 
అయోధ్యామ్=అయోధ్యను గూర్చి, శీఘమ్=శీఘ్రముగా, గత్వాావెళ్లి, నృపతిమ 
న్టిరేరాజభవనమునందు, జనః=జనము, కుశలీ కచ్చిత్= కుశలమే కదా అను 
విషయమును, జానీ హి=తెలి సికొనుము. 
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తా. వానర్యశ్రేష్టా ! నీవు శీఘ్రముగా అయోధ్యకు వెళ్ళి రాజభవనములోని 
వా రందరూ క్లేమమా అను విషయము తెలిసికొనుము. 3 

మూ. శృజ్ఞబేరపురం ప్రాప్య గుహం గహనగోచరమ్, 
నిషాదాధిసతిం [బూహి కుశలం వచనాన్మమ. 4 

.* ప్ర అ. శృబ్గబేరపురమ్=శృంగబేరపురమును గూర్చి, గత్వాడవెళ్డి, 
గహనగోచరమ్=అరణ్యములో నివసించు, నిషాదాధిపతిమ్=నిషాదుల ప్రభువైన, 
గుహమ్=గుహుణ్ణి గూర్చి, మమానాయొక్క, వచనాత్ =వచనమువలన, కుశలమ్= 

కుశలమును, (బూ హి=చెప్పుము. 

తా. శృంగబేరపురమునకు వెళ్లి, అరణ్యములో నివసించు, నిషాద ప్రభువైన 
గుహునితో నా మాటగా కుశలమును చెప్పుము. 4 

మూ. (శ్రుత్యాతు మాం కుశలినమరోగం విగతజ్వరమ్, 

భవిష్యతి గుహః ప్రీతః స మమాత్మసమః సఖా. ర్ 

ప్ర. అ. మామ్=నన్ను, కుశలినమ్= =క్రేమముగా ఉన్నవానినిగాను, అరో 

గమ్=రోగములు లేనివానినిగాను, విగతజ్వరమ్- =పోయిన బాధలు కలవానినిగాను, 

(శుత్వా౭విని, గుహఃజాగుహుడు, (పీతః=సంతో షించినవాడు, భవిష్యతి=కాగలడు. 

సః=అతడు, మమ=నాకు, ఆత్మసమఃానాతో సమానుడైన, సఖా=మిత్రుడు. 

తా. నేను ఏ రోగము లేక, బాధలు తొలగి సుఖముగా ఉన్నా నని విని 

గుహుడు సంతోషించగలడు. అతడు నాకు నాతో సమానుడైన స్నేహితుడు.5 

మూ. అయోధ్యాయాశ్చ తే మార్గం ప్రవృత్తిం భరతస్య చ, 

నివేదయిప్యతి ప్రీతో నిషాదాధిపతిర్లుహః. 6 

ప్ర పీత్ర== సంతోషించిన, నిషాదాధిపతిః= నిషాదుల అధిపతియైన, 

గుహః=గుహుడు, తె=నీకు, అయోధ్యాయాః=అయోధ్యకు, మార్గమ్= మార్గమును, 

భరతస్య=భరతునియొక్క, ప్రవృత్తిం చావృత్తాంతమును, నివేదయిష్యతి=చెప్పగలడు. 

తా. నిషాదుల ప్రభువైన ఆ గుహుడు సంతోషించి నీకు అయోధ్య 
వెళ్ళే మార్గమును, భరతుని వృత్తాంతమును చెప్పగలడు. 6 

మూ. భరతస్తు త్వయా వాచ్యః కుశలం వచనాన్మమ, 

సిద్దార్ధం శంస మాం తస స్మి సభార్యం సహలక క్ష్మణమ్. _ 7 

ప్ర. అ. భరతః తుజభరతుడు, మమానాయొక్క, వచనాత్ =వచనమువ 

లన, కుశలమ్= క్షేమమును వాచ్యః= చెప్పదగినవాడు. సభార్యమ్=భార్యతో కూడిన, 
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_ 

సఫాలక్ష్మ ణమ్=లక్ష ్యణునితో కూడిన, మామ్=నన్ను, సిద్దార్థమ్= పూర్ణమైన 

కార్యము కలవానినిగా, త స్మె=వానికొరకు, శంస=చెప్పుము. 

తా. నీవు నా మాటగా భరతునితో నా కుశలవృత్తాంతమును 
చెప్పుము. భార్యతోను, లక్ష్మణునితోను కూడిన నేను నా కార్యమును 
ర్లు , 

( పిళ్చవాక్యపాలనమును) పరిపూర్ణము కావించితి నని చెప్పుము. 7 

మూ. హరణం చాపి వైదేహ్యా రావణేన బలీయసా, 

సుగ్రీవేణ చ సంవాదం వాలినశ్చ వధం రణే. 8 

; ప్ర. అ. బలీయసా=బలవంతుడైన, రావణేన=రావణునిచేత, వైదేహ్యాః= 
ఎతయొక్క, హరణమ్=హరణమును, సుగ్రీవేణ=సుగ్రీవునితో ; సంవాదం చాసం 
భాషణమును, _రణే=యుద్దమునందు, _వాలినః=వాలియొక్క,  వధమ్=వధను, 
(శంస=చెప్పుము.) 

తా. బలవంతుడైన రావణుడు సీతను అపహరించుటను, సుగ్రీవునితో 
నా సంభాషణమును, యుద్దములో వాలివధను ఆతనికి చెప్పుము. కి 

మూ, మైథిల్యన్వేషణం వైవ యథా చాధిగతా త్వయా. . 

లజ్ఞయిత్యా మహాతోయమాపగాపతిమవ్యయమ్. లు . 

ప్ర అ, మైథిల్యన్వేషణం వైవా సీతను వెదకుటను, . త్వయా=నీచేత, 
మహాతోయమ్=గొప్ప ఉదకము గల, అవ్యయమ్=అనంతమైన, . ఆపగా పతిమ్= 
సముద్రమును, ల యిత్వా=దాటి, యథా=ఎట్టు, అధిగతా=పొందబడినదో Ss జ 

జ్యో . ఖు 
విషయమును (చెప్పుము ). 

9 

తా. సీతను అన్వే షించుటను, నీవు అత్యధికమైన జలముగల, అనంతమైన 

సముద్రమును దాటి ఆమెను కనుగొన్న విధమును చెప్పము. .. =. 9 

యథా చ కారితః సేతూ రావణశ్ళ యథా హతః 

దర్శనం చాదర్శనము 

తా. నేను సైన్యముతో సముద్రము. చేరుటన 
మ 
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మూ. వరదానం మహెస్ట్రిణ బ్రహ్మణా వరుణేన చ, 
మహాదేవప్రసాదాచ్చ పిత్రా మమ సమాగమమ్. శ] 
ప్ర. అ. మ హేస్ట్రేణ=మ హేందునిచేతను, (బ్రహ్మణా జప చేతను, 

వరుణేన చైవరుణునిచేతను, వరదానన్= వరదానమును, మహాదేవ(ప్ర సాళిన=మ 
హేశ్వరుని అనుగ్రహముచేత, పిత్రా=తండ్రితో, మమ=నాయొక్క ' నమూగమమ్= 
సమాగమమును, (చెప్పుము). 

తా. బ్రహ్మేంద్రవరుణులు నాకు వరము లిచ్చుటను, మహేశ్వరుని. 
అనుగ్రహముచేత నేను తండ్రిగానిని కలియుటను చెప్పుము. ( 

మూ. ఉపయాతం చ మాం సౌమ్య భరతాయ నివేదయ, 
సహ రాక్షసరాజేన హరీణామీశ్వరేణ చ 19 
ఖో ప్ర. అ. సౌమ్య=సౌమ్యుడా ! మామ్=నన్ను, రాక్షసరాజేన సహ=విభీష 

ణునితోను, హరీణామ్= వానరులయొక్క, ఈశ్వరేణాప్రభువైన, స్కుగ్రివునితోను, 
ఉపయాతమ్=వచ్చినవానినిగా, భరతాయ=భరతునకు, నివేదయ=తెలుపుము. 

తా. సౌమ్యుడా ! నేను విభీషణునితోను సుగ్రీవునితోను కలిసి వచ్చినట్ట్లు, భరతునకు తెలుపుము. 12 

మూ. జిత్వా శత్రుగణాన్ రామః ప్రాప్య చానుత్తమం యశః 
ఉపాయాతి సమృద్దారః సహ మివైర్మహాబలైః. కం లాలు రు 

ప్ర. అ. రామః=రాముడు, శృతుగణాన్ =శతుగణములను, జిత్యా=జ 
యించి, అనుత్తమామ్=చాల _ ఉత్తమమైన, యశః=శీర్తిని, పాప్య చాపొంది, 
సమృద్దార్థణాసఫల మైన కార్యము గలవాడై, మహాబలైై=గొప్పు బలము గల, 
మితైః సహ=మిత్రులతో కూడ, ఉపాయాతి=వచ్చు చున్నాడు. 

తా. రాముడు శత్రువుల నందరినీ జయించి, చాల ఉత్తమమైన 
కీర్తిని పొంది, కార్యమునందు సఫలుడై, మహాబలవంతు లైన మిత్రులతో. కలిసి 
వచ్చుచున్నాడు. అని చెప్పుము. 

DB 

మూ. ఏతచ్చుుత్వా యమాకారం భజతే భరతస్తతః, 
స చ తే వేదితవ్యః స్యాత్సర్వం యచ్చాపి మాం ప్రతి. 14 
ప్ర. అ. ఏతత్=దీనిని, (శుత్వా=విని, తతణాఅటు పిమ్మట, భరతఃభర 

తుడు, యమ్=ఏ, ఆకారమ్= ఆకారమును, భజతే=పొందునో, సః చాఅదిె కూడ, తే=నీకు, వేదితవ్యః=తెలియదగినది. మాం ప్రతి=నన్ను గూర్చి, యచ్చాపిా=ఏదేది, 
స్యాత్=అగునో, సర్వమ్=అది అంతా కూడ, (తెలియదగినది), మాకు 
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తా. ఈ మాటలు విన్న పిమ్మట భరతుని ఆకారము (ముఖప్రసాదము 
మొదలగునది) ఎట్టుండునో నీవు గమనింపవలెను. నన్ను గూర్చి మరి యేమైన 
జరిగినను అది గమనించవలెను. 1 14 

మూ. జ్ఞేయాః సర్వే చ వృత్తానాః భరత స్యేజ్లితాని చ, 
తత్తే [న ముఖవర్తేన దృష్టా § వ్యాభా షితేన చ, 15 

ప్ర. అ. సర్వేచాసమస్తమైన, వృత్తాన్నాఃవృత్తాంతములు, జ్ఞేయాః=తెలి 
యదగినవి. ముఖవర్ణిన= ముఖము రంగుచేత, దృష్ట్యా=చూపుచేత, వ్యాభాషితేన 
చ=మాటలచేత, _భరతస్య=భరతునియొక్క, _ఇళ్లీతాని=చేష్టలు, (లోపలనున్న 
భావాలు), తత్త్వతణాయథారముగా, జ్ఞేయాణాతెలియదగినవి. 

తా. అక్కడ జరుగుచున్న వృత్తాంతము లన్నీ తెలుసుకొనుము. 
ముఖవర్గముచేత, చూపుచేత, మాటలచేత, భరతుని ముఖభావాలను సరిగా 
తెలుసుకొనవలెను. 15 

ఈల అ $ Vas అల్ల ఉల మూ. _సర్వకామసమృద్దం హి హస్త శ్యరథసంకులమ్, 

పితృ పైతామహం రాజ్యం కస్య నావర్తయేన్మనః. 

ప్ర. అ. సర్వకామసమృద్ధమ్=సమస్తకామములతో సమృద్ధమైన, హస్త్య 

శ్వరథసంకులమ్= ఏనుగులతోను గుజ్బములతోను రథములతోను వ్యాప్తమైన, 

పితృ పైతామహమ్ =తం[డితాతలకు సంబంధించిన, రాజ్యమీ=రాజ్యము, కస్యైఎ 

వనియొక్క, మనః=మనస్సును, న ఆవర్తయేత్ాత్రి ప్పి వేయకుండా ఉండును? 

తా. సమస్తభోగాలతో సమృద్ధమై, ఏనుగులతో, గుజ్జములతో, రథములతో 

నిండి ఉన్న తండ్రితాతలనుండి వచ్చుచున్న రాజ్యము ఎవరి మనస్సును 

మార్చివేయదు? 16 

మూ. సంగత్యా భరతః శ్రీమాన్ రాజ్యేవార్ధి స్వయం భవేత్, 

ప్రశాస్తు వసుధాం సర్వామఖభిలాం రఘునన్తనః, 17 

ప్ర అ. శ్రీమాన్=శ్రీమంతుడైన, భరతఃభరతుడు, సంగత్యా=ఇంతకా 

లము ఏర్పడిన సంబంధముచేత, రాజ్యేనారాజ్యముచేత, ఆర్థీ=కోరిక గలవాడుగా, 

స్వయమ్=తానే, భవేత్=అయితే, రఘునన్హ్లన౯ఆ భరతుడే, సర్వామ్=సమస్త మైన, 

అభిలామ్=ఖండములు చేయబడని, వసుధామ్=భూమిని, ప్రశాస్తు=పరిపాలించుగాక. 

తా. ఇంత కాలము రాజ్యముతో సంబంధ ముండుటచేత శ్రీమంతుడైన 

భరతునకు తనకే ఈ రాజ్య ముండవలె నను కోరిక ఉన్నచో ఆతడే ఈ 

' సమస్తభూమండలమును పొలించుగాక. 
17 
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మూ. తస్య బుద్దించ విజ్ఞాయ వ్యవసాయం చ వానర, 

యావన్న దూరం యాతాః స్మ క్రీపమాగన్తుముర్ల సి. 18 

ప్ర. అ. వానరాహనుమంతుడా ! తస్య=ఆతనియొక్క, బుద్ధిమ్=బు 

ని వ్యవసాయం చాఉద్యమమును, విజ్ఞాయ=తెలి సికొని, యావత్ =వింతలో, 
కరీ దూరమును, న యాతాః స్మఃా వెళ్ళమో అంతలో, క్రిప్రమ్= శీఘ్రముగా, 

ఆగన్తుమ=వచ్చుటకు, అర్హ సి=తగి ఉన్నావు. 

తా. హనుమంతుడా ! భరతుని ఆలోచనను, ప్రయత్నాలను తెలిసికొని 
మేము అయోధ్యకు చాల దూరము వెళ్ళక ముందే శీఘ్రముగా రమ్ము. 18 

వి. భరతుని స్వభావము పూర్తిగా తెలిసి ఉండి కూడ రాము డిట్లు 

ఆతనిని పరీక్షించుటకై ప్రయత్నించుట అసంగతముగా ఉన్నది. అందుచేత 

గోవిందరాజులు తమ వ్యాఖ్యానములో --“భరతుడు పూర్వము రాజ్యమును 
నిరాకరించినను, ఇప్పుడు నేను వచ్చి ఈ రాజ్యము నీవే తీసికొమ్ము అని 

చెప్పినచో తీసికొనే అభి పొాయములో ఉండునేమో తెలిసికొని, రమ్ము” అని 

రాముని అభిప్రాయమని చెప్పినారు. కాని 16, 17, శ్లోకాల అర్థం ఆ 

భావాన్ని ఇచ్చేటట్లుగా లేదు. అందుచేతనే ఈ వ్యాఖ్యాత --“రాముడు భరతుని 

స్వభావము పూర్తిగా _ తెలిసినవాడైనను లౌకికదృష్టి షితో రాజనీత్యనుసారము ఈ 

విధముగా పరీక్తించవలెను గాన అట్లు చేసినాడు అని కొందరి అభిప్రాయము” 

అని చివర వ్రాసినారు. అయితే ప్రాచ్యపాఠంలో ఈ ఘట్టంలో ఉన్న నాలుగు 

శ్లోకాలు కొంతవరకు ఈ అశంకకు సమాధానము ఇచ్చేవిగా ఉన్నాయి. జాల 

కన త్రసె ప్యెవంవిధం చిత్తం భూతపూర్వం కదాచన, 

ప్రకృతిర్నీతిశాస్త్రా సాణాం యేవైవం క్రియతే మయా, 

కామం న ప నరవ్యాఘః కృతాం సంస్టామతిక్రమేత్ , 

న ప మార్తాత్తు విచలేద్దర్మో మానుషవిగ్రహః, 

హృదయేవాభిజానామి భరతప్య తు హృద్గతమ్, 

మన్నిమిత్తమపి ప్రాణాంప్త గజేన్నాష కత సంశయః.” 

“ఆ భరతుని చిత్తము పూర్వ మెన్నడూ ఇట్లు ఆలోచించలేదు. 
అయినను నేను నీతి శాస్త్రములో విధిం నినదానని బట్టి ఇట్లు చేయుచున్నాను. 

మానవులలో (శ్రేష్టుడైన ఆ భరతుడు మర్యాదను ఎన్నడూ అతిక్రమించడు. 
అతడు మనుష్యరూపములో ఉన్న ధర్మము. ఉత్తమమార్గమునుండి చలించడు. 

భరతుని హృదయము ఎట్టిదో నా హృదయానికి తెలియును. నాకోసమై ఆతడు 
ప్రాణాలు కూడా పరిత్యజించును. సందేహము లేదు”అని వీటి భావము. 18 
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మూ. ఇతి ప్రతిసమాదిష్టో హనూమాన్ మారుతాత్మజః, 

మానుషం ధారయన్ రూసమయోధ్యాం త్వరితో యయౌ. 19 

ప్ర, అ. ఇతి=ఇట్లు, (ప్రతిసమాదిష్టః=ఆజ్ఞా పంపబడిన, మారుతాత్మజః=వా 

యుస్తుత్రు డైన, హనుమాన్ = హనుమంతుడు, త్యరితః=తొందరపడుచు, మానుషం 

రూపమ్=మనుష్యరూపమును, ధారయన్ =ధరించుచు, అయోధ్యామ్=-అయోధ్యను 

గూర్చి, యయో= వెళ్లెను. 

తా. ఇట్లు రాముడు ఆజ్ఞాసింపగా వాయుపుతుడైన హనుమంతుడు 

మనుష్యరూపము ధరించి తొందరపడుచు అయోధ్య వైపు వెళ్లెను. 19 

మూ. అథోత్సపాత వేగేన హనూమాన్ మారుతాత్మజః; 

గరుత్మానివ వేగేన జిఘృక్షన్ పన్నగోత్తమమ్. 20 

ప్ర అ. అథ=అటు పిమ్మట, మారుతాత్మ జః=వాయుపుతుడైన, హనూ 

మాన్ =హనుమంతుడు, పన్నగోత్తమమ్=ఉత్తమ మైన సర్పమును, వేగేన=చేగముతో, 
జిఘృక్షన్ =గ హింపనిచ్చయించు చున్న, గరుత్మొనివ= గరుత్మంతుడు వలె, చేగేన= 

వేగముతో, ఉత్పపాత=ఎగిరెను. 

లౌ, పిమ్మట వాయుపుత్రుడైన హనుమంతుడు మహాసర్పమును 

పట్టదలచిన గరుత్మంతుడు వేగముగా _ ఎగిరినట్లు "పైకి వేగముగా ఎగిరెను.20 

మూ. లజ్జయిత్వా పితృపథం విహ'గేన్నాలయం శుభమ్, 

గజ్జాయమునయోర్భీమం సమతీత్య సమాగమమ్, 21 

శృజ్ణబేరపురం ప్రాప్య గుహమాసాద్య వీర్యవాన్ ం 

స వాచా శుభయా హృష్టో హనుమానిదమబవీత్. 22 

ప్ర అ. వీర్యవాన్ =పరా క్రమమును గల, సః హనుమాన్ =ఆ హనుమంతుడు, 

విహగేన్హాలయమ్= పక్షులకు స్థానమైన, శుభమ్=శుభకరమైన, పితృపథమ్=తన 

తండ్రియైన వాయుదేవుని మార్గమును, ఆజ్ఞయిత్వా= లంఘించి, గజ్లాయమునయోః= 
గంగాయమునలయొక్క, భీమమ్=భయంకరమైన, సమాగమమ్=సమాగమమును, 

సమతీత్య=దాటి, శృజ్లబేరపురమ్=శృంగబేరపురమును, ప్రాష్య=పొంది, గుహమ్= 
గుహుణ్ణీ, ఆసాద్య=సమీ పించి, హృష్టణాసంతో షించినవాడై, శుభయా=శుభమైన, 
నాచా=వాక్కుతో, ఇదమ్=ఈ వాక్యమును, అబ్రవీత్ =పలికెను. 

తా. పరాక్రమవంతుడైన హనుమంతుడు, పక్షుల సంచారస్థానమైన 

ఆకాశములోనికి ఎగిరి, భయంకరమైన  గంగాయమునాసంగమమును దాటి, 

శృంగబేరపురము చేరి, గుహునివద్దకు వెళ్లి శుభకరమైన వాక్కుతో సంతోషపూ 
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ర్వకముగా ఇల్లు షలికెను. 

మూ. సఖా తు తవకొకుత్స్తో రామః సత్యపరాక్రమః, / 
ససీతః సహసౌమిత్రిః స త్వాం కుశలమటవీత్, 2 | 

ప్ర అ తవ=నీయొక్క, సఖా= స్నే హితుడు, కాకుత్ స్ట కుళ్ళు | 
వంశమునందు పుట్టినవాడు, సత్యపరాక్రమః=సత్య మైన పరాక్రమము గలవాడు 

ససీత=సీతతో కూడిన వాడు, సహసౌమిత్రిః=లక్ష్మణినితో కూడిన వాడ్డ. 
అయిన, సః రామణాఆ రాముడు, త్యామ్=నిన్ను, కుశలమ్=కుశలయను, 
అ(బవీత్ =పలికెను. 

తా. నీ మిత్రుడు, కకుత్స్టవంశమునందు. పుట్టినవాడు, సత్యమై 
పరాక్రమము గలవాడు, సీతాలక్ష ్యకాసమేతుడదు అయిన ఆ రాముడు స్రీ 
'శ్లేమమును అడుగుచున్నాడు. 3 

మూ, పజఖ్బమీమద్య రజనీముషిత్యా వచనాన్మున్నే 
భరద్వాజాభ్యనుజ్ఞాతం ద్రక్ష ్యస్యద్యెవ రాఘవమ్, 24 

ప్ర. అ. అద్య=నేడు, మునేః=మునియొక్క, వచనాత్ =నచనమువల, 
పళ్ళుమీమ్=పంచమికీ సంబంధించిన, రజనీమ్=రాత్రిని, ఉషితొ=ఉండీ, భర 

ద్వాజాభ్యనుజ్ఞాతమ్=భరద్వాజునిచెత అనుజ్ఞ ఇవ్వబడిన, రాఘవమ్= రాముణ్ణి, 
అద్యెవ=అచిరకాలమునందే, ద్రక్ష్య సి=చూడగలవు. | 

తా. రాముడు భరద్వాజమహర్షి మాట (ప్రకారము పంచమినాటి రాత్రి 
ఆ ఆశ్రమములో ఉండి, ఆ ముని అనుమతిచే (రేపు) బయలుదేరి రాగలదు, 

అట్టి రాముణ్ణి అచిరకాలములో చూడగలవు. 24 

మూ. ఏవముక్త్వా మహాతేజాః సంప్రహృష్టతనూరుహ్మ 
ఉత్పపాత మహావేగాద్యేగవానవిచారయన్ , 25 

ప్ర. అ. మహాతేజాః=గొప్పు తేజస్సు గల, సంప్రహృష్టతనూరుహఃణగగు 
రాటు చెందిన రోమములు గల, వేగవాన్=వేగము గల ఆ హనుమంతుడు, 
అవిచారయన్ =ఆలోచించనివా డై, మహావేగాత్ =గొప్ప వేగమువలన, ఉత్సపాత=ఎ 
గిరెను. ( 

తా. సంతోషముతో గగుర్పాటు చెందిన శరీరము గల, గొప్ప లేజస్సు, 
వేగము గల ఆ హనుమంతుడు, మరొక ఆలోచన ఏమీ లేనివాడై వేగముగా 
ఎగిరెను. ల 
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మూ, సో2_పశ్యద్రామతీర్థం చ నదీం వాలుకినీం తథా, 
వరూధథీం గోమతీం చైవ భీమం శాలవనం తథా, 

ప్రజాశ్చ బహుసాహ్మ సీ: స్పీతాన్ జనపదావపి. 

ప్ర. అ. సః=ఆ హనుమంతుడు, రామతీర్థం చ=పరశురామతీరవ 

తథా=మరియు, వాలుకినీం నదీమ్=వాలుకినీనదిని, వరూధీమ్=వరూథివి, 

వైవ=గోమతిని, తథా=మరియు, భీమమ్-భయంకరమైన, శాలవవమ్=శా 

ముల వనమును, బహుసాహ్మసీః=ఎన్నో వేలమంది, ప్రజాశ్చ=ప్రజలన 

విశాలములైన, జనపదాన పీ=జనపదములను, అపశ్యత్ =చూచెను. 

తా. హనుమంతుడు దారిలో పరశురామతీర్హమును, వాలుకీఎ 

వరూథీనదిని, గోమతీనదిని, భయంకరమైన మద్దిచెట్ల అడవిని, ఎలక్ లచి పః 

విశాలములైన జనపదములను చూచెను. 

మూ ప గత్వా దూరమథ్వానం త్వరితః కపికుష్ట S$ 

ఆససాద ద్రుమాన్ ఫుల్లాన్నన్తిగ్రామసమీపగాన్, 

సురాధిపస్యోపవనే యథా వైత్రరథే ద్రుమౌవ్, 

స్రీభిః సపు[తైర్వ 
దశ రమమాణైః స్వ 

ప్ర. అ సల, కపికుజ్యరః=వానర శ్రేష్ముడు, 
వాడై, దూరమ్=దూరమైన, అధ్యానమ=మార్గముము, గత్వా ళీ 

నందిగ్రామసమీపమునం దున్న; 

ఆససాద=సమీ పించెను, 

వృక్షముల 
] పనోతము. 

అలంకరించుకొనియున్న, విహరించుచున్న బృ 

మూ. కో శమార్రే త్వయోధ్యా Me 
దదర్శ భరతం దీనం కృశమాడ్రేము 



816 శ్రీమద్రామాయణము 

జటిలం మలదిగ్డాజ్లం (భాతృవ్యసనకర్శితమ్. 30 

ఫలమూలాశినం దౌన్తం తాపసం ధర్మ చారణమ్, 

సమున్నతజటాభారం వల్కలాజినవాససమ్. 31. 

నియతం భావితాత్మానం బ్రహ్మర్షిసమతేజసమ్, 

పాదుకే తే పురస్కృత్య ప్రశాసన్తం వసుంధరామ్, 32 

చాతుర్వర్గ్యస్య లోకస్య త్రాతారం మహతో భయాత్, 
ఉపస్టితమమాత్యెశ్చ శుచిభిశ్చ పురో హితైః, ౨3. 
బలముఖ్యెశ్చ యుక్తెశ్ళ కాషమాయామ్బృరధారిభిః. 

ప్ర. అం అయోధ్యాయాః =అయోధ్యనుండి, (క్రోశమాత్రే=క్రోశదూరము 

నందు, చీరకృష్టాజినామృరమ్=నారచీరలు కృష్ణాజినము వస్త్రములుగా గలవాడు, 
దీనమ్=దీనుడు, కృశమ్=కృశించినవాడు, జటిలమ్=జటాధారి, మలదిగ్దాబ్గమ్=ము 

రికిచేత పూయబడిన శరీరము గలవాడు, (భ్రాతృవ్యసనకర్శితమ్=సోదరుని గూర్చిన. 
దుఃఖముచేత  కృశింపచేయబడినవాడు, ఫలమూలాశినమ్=ఫలమూలములను తిను 
చున్నవాడు, దాన్తమ్=ఇంద్రియ నిగ్రహము గలవాడు, తాపసమ్=తాపసుడు, 
ధర్మచారిణమ్=ధర్మమును ఆచరించుచున్నవాడు, సమున్నతజటాభారమ్=ఎత్తెన 
జటాభారము గలవాడు, వల్కలాజినవాససమ్=నారచీరలు, చర్మము వస్త్రముగా 
గలవాడు, నియతమ్=నియమవంతుడు, భావితాత్మా నమ్=పవితము చేయబడిన 

మనస్సు గలవాడు, (బ్రహ్మ ర్థిసమతేజసమ్= బహ్మర్దులతో సమానమైన తేజస్సు 

గలవాడు, తే=ఆ, పాదుకే=పాదుకలను, పురస్కృృత్య=ఎదుట ఉంచుకొని, 

వసుంధరామ్=భూమిని, ప్రశాసన్తమ్=శాసించుచున్నవాడు, చాతుర్వర్శ్యస్య=చతుర్వ 
ర్లాత్మకమైన, లోకస్య=లోకమునకు, సర్వతణాసమస్త మైన, భయాత్ =భయమునుండి, 

త్రాతారమ్=రక్షకుడు, శుచిభిః=పరిశుద్దులైన, అమాత్యెశ్చ=మంత్రులచేతను, పురో 
హితైః=పురో హితులచేతను, యుక్తె=తమ తమ విధులందు సావధానచిత్తులైన, . 
బలముఖ్యెశ్చ= సేనానాయకులచేతనొ, ఉపస్థితమ్=సమీపించబడినవాడు అయిన, 
ఆశ్రమవా సినమ్=ఆశమములో నివసించుచున్న, భరతమ్=భరతుళ్లీ, దదర్శ=చూ 
చెను. 

తా. హనుమంతుడు అయోధ్యకు క్రోశు దూరములో నారచీరలు, 
కృష్ణాజినము ధరించి ఆశ్రమములో నివసించుచున్న కృశించి దీనుడుగా ఉన్న 
భరతుని చూచెను. సోదరుని గూర్చిన దుఃఖముచేత కృథింపచేయబడిన ఆ 

భరతుడు, జడలు కట్టిన జుట్టుతో మురికి పట్టిన దేహముతో ఉండెను. . అతడు 
ఫలమూలములు తినుచు ఇంద్రియములను నిగ్రహించుకొని తాపసుడై ధర్మమును 

ఆచరించుచుండెను. ఎత్తెన జటాభారముతో నారచీరలు, చర్మము వస్త్రములుగా 
ధరించి నియమవంతుడై, పరిశుద్ధమైన మనస్సుతో బ్రహ్మర్షితో సమానమైన 
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తేజస్సుతో ప్రకాశించుచుండెను. రామపాదుకలు ఎదుట ఉంచుకొని రాజ్యమును 
పాలించుచుండెను. లోకములో ఉన్న నాలుగు వర్ణముల వారిని ఎట్టి భయము 

లేకుండ రక్షించుచుండెను. శుద్దమైన చరిత్రగల మంత్రులు, పురోహితులు, 

పనులలో సావధానచిత్తు లైన శేనానాయకులు కాషాయాంబరధారులై ఆతని దగ్గర 

కూర్చొని ఉండిరి. 29 - 33 

మూ. న హి తే రాజపుత్రం తం చీరకృష్ణాజినామృరమ్ రడ 
పరిభోక్తుం వ్యవస్యన్తి పౌరా వై ధర్మ వత్సలాః. 

ప్ర అ ధర్మ వత్సలాః=ధర్మ మునందు ఆసక్తి గల, తే పౌరాః=ఆ 

పౌరులు, చీరకృష్ణాజినామ్స రమ్= నారచీరలు, కృష్ణాజినము వస్త్రములుగా గల, 

రాజపుత్రమ్=రాజప్పుతుడైన, తమ్=ఆ భరతుళి, పరిభోక్తుమ్= విడచి భోగములు 
అనుభవించుటకు, న వ్యవస్యన్తి హి=ఇచ్చయించరు కదా ౨. 

తా. ధర్మమునందు ఆసక్తి గల ఆ పౌరులు నారచీరలు, కృష్ణాజినము 

ధరించిన రాజకుమారుడైన భరతుడు ఏ భోగములూ అనుభవించకుండా ఉండగా 

తాము భోగములు అనుభవించుటకు ఇషపడలేదు. 34 

మూ. తం ధర్మమివ ధర్మజ్ఞం దేహవన్తమివాపరమ్, తక్ 

ఉవాచ ప్రాళ్టులిర్యాక్యం హనూమాన్ మారుతాత్మజః. 

ప్ర. అ. మారుతాత్మజణావాయుప్వుతుడైన, హనుమాన్ హనుమంతుడు, 

ధర్మజ్ఞమ్=ధర్మ ములను ఎరిగినవాడు, దేహవన్తమ్=దేహము గల, అపరమ్=మరి 
యొక, ధర్మమివాధర్మమువలె ఉన్న, తమ్=ఆ భరతుళ్లి గూర్చి, ప్రాళ్టులిః౭కట్టబడిన 

దోసిలి కలవాడై, వాక్యమ్=వాక్యమును, ఉవాచాపలికెను. 

తా. సకలధర్మములు తెలిసిన దేహము ధరించిన మరొక ధర్మమా 
అన్నట్లు ఉన్న" భరతునితో, వాయుపుత్రుడైన హనుమంతుడు అంజలి ఘటించి 

35 ఇట్లు పలికెను. . 

మూ. వసన్తం దణ్జకారణ్యే యం త్వం చీరజటాధరమ్, ౩6 
అనుశోచసి కొకుత్త్రం స త్వాం కౌశలమటబవీత్. 

యుల 

ప్ర. అ. దణ్ణకారణ్యే-దండకారణ్యమునందు, వసన్తమ్=నివసించుచున్న, 
చీరజటాధరమ్=నారచీరలను జటలను ధరించిన, యమ్=ఏ, కాకుత్ణ్సమ్=రాముని 

కౌశలమ్=క్షే మమును, అబవీత్=పలికెను. . ౨౨... క్ష 

తా. నారచీరలు జటలు ధరించి దండ కారణ్యములో నివసించుచున్న 
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ఏ రాముణ్ణి గూర్చి నీవు దుఃఖించుచున్నావో ఆ రాముడు నీ క్షేమమును 
గూర్చి ఆడుగుచున్నాడు. 36 

మూ. (పియమాభఖ్యామి తే దేవ శోకం త్యజ సుధారుణమ్, 37 

అస్మిన్ ముహూర్తే భ్రాత్రా త్వం రామేణ సహ సంగతః, 

ప్ర అ. దేవ=ప్రభూ | తే=నీకుు, (ప్రియమ్ పియమును, ఆఖ్యామి= 
చెప్పుచున్నాను. సుదారుణమ్=చాల దారుణమైన, _ శోకమ్=శోకమును, 

త్యజ=విడువుము. అస్మిన్=ఈ, ముహూర్తేముహూర్తమునందు, త్వమ్ = నీవు; 

భాత్రా=సోదరుడైన;, రామేణ సహ=రామునితో కూడ, సంగతః=కలిసినావు. 

తాాఓ! ప్రభూ ! నీకు (ప్రియమైన విషయము చెప్పుచున్నాను. చాల 

దారుణమైన ఈ శోకమును విడిచిన పెట్టుము. ఈ ముపూర్తములో నీవు నీ 
సోదరుడైన రామునితో కలవబోతున్నావు. 37 

మూ. నిహత్య రావణం రామః ప్రతిలభ్య చ మైథిలీమ్, 38 

ఉపయాతి సమృద్దార్థః సహ మితైర్మహాబలైః. 

ప్రై అ. రామఃరాముడు, రావణమ్ =రావణుళ్ల, నిహత్య=చంపి, 

మైథిలీమ్=సీతను, (పతిలభ్య=మరల పొంది, సమృద్ధార్థణా సిద్ధించిన కార్యము 

గలవాడై, మహాబలైః=గొప్ప బలము గల, మితైః సహ=స్మే హస్నేహితులతో కూడ, 

ఉపయాతి=వచ్చుచున్నాడు. 

తా. రాముడు రావణుణ్ణి చంపి, సీతను మరల పొంది చేయదగిన 

కార్యమును పూర్తి చేసికొనినవొడై, మహాబలవంతులైన మిత్రులతో కలసి 
వచ్చుచున్నాడు. 38 

మూ, లక్ష్మణశ్చ మహాతేజా వైదేహీ చ యశస్వినీ, 39 

సీతా సమగ్రా రామేణ మహేస్తేణ శచీ యథా. 

ప్ర. అ. మహాతేజాః=గొప్పు తేజస్సు గల, లక్ష్మణశ్చ=లక్ష్మణుడు, 

(వచ్చుచున్నాడు). యశస్వినీ=కీర్తి గల, రామేణారామునితో, సమగ్రా=కూడిన, 
సీతా=సీత, మహేన్త్రేణమహేం[ద్రునితో కూడిన, శచీ యథా=శచీదేవి వలె, 
వచ్చుచున్నది. 

తా. గొప్ప తేజస్సు గల లక్ష్మణుడు, మహేం(ద్రునితో కూడిన శచీదేవి 

వలె రామునితో కూడిన క్రీర్తిమంతురాలైన సీతా కూడ వచ్చుచున్నారు. 39 

మూ. ఏవముక్తో హనువుతా భరతః కెకయీసుతః, 40 
పపాత సహసా హృష్టా హర్తాన్మోష హముపాగమత్ . | 
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ప్ర. అ. హనుమతా=హనుమంతునిచేత, ఏవమ్=ఇట్లు, ఉక్తఃాపలకబడిన, 

క్రకయీసుతః=కైకేయి పుత్రుడైన, భరతఃభరతుడు, హృష్టశాసంతో షించినవాడై, 

సహసా=వెంటనే, భూమౌ=నేలమీద, పపాత=పడిపోయెను. హర్షాత్= సంతోష 

మువలన, మోహమ్=మూర్భను,  ఉపాగమత్ =పొందెను. 

తా. హనుమంతుని మాటలు విని, కైకేయి పుత్రుడైన భరతుడు 

సంతోషించి వెంటనే నేలమీద పడిపోయెను. సంతోషాతిరేకముచేత మూర్చ 

చెందెను. 40 

మూ. తతో ముహూర్తాదుత్ధాయ ప్రత్యాశ్వస్య చ రాఘవః 41 

హనూమన్తమువాచేదం భరతః స్రియవాదినమ్. 

ప్ర అ. తతః=అటు పిమ్మట, రాఘవః=రఘువంశమునందు పుట్టన, 

భరతః=భరతుడు, ముహూర్తాత్= ముహూర్తకాలములో, ఉత్భాయాలేచి, ప్రత్యాశ్వస్య 

=సర్దుకొని, | పియవాదినమ్ాపియమును పలికిన, హనూమన్త మ్=హనుమంతుళ్లో 

గూర్చి, ఇదమ్=ఈ వాక్యమును,: ఉవాచాపలి కను. 

లా. పిమ్మట భరతుడు ముహూర్తకాలములో లేచి, తెప్పిరిల్లి, (పియవార్త 

చెప్పిన ఆ హనుమంతునితో ఇట్లు పలికెను. 41 

మూ. _అశోకజైః (పీతిమయైః కపిమాలిజ్ల్ఞ్య సంభ్రమాత్, 42 

సిషేచ భరతః (శ్రీమాన్ విపులైరశుబిన్లుభిః. 

ప్ర. అ. శ్రీమాన్=శ్రీమంతుడైన, భరతఃభరతుడు, కపిమ్=హను 

మంతుల్ల్ణి, సంభ్రమాత్ =తొందరవలన, ఆలిజ్య=కౌగలించుకొని, అశోకజైః=ఆ 

నందమువలన కలిగిన, |పీతిమయైః=సంతోషవికారము లైన, _ విపులైణాఅధికమైన, 

అశ్రుబిన్దుభిః=కన్నీళ్లతో, సిషేచ=తడిపెను. . 

తా. శ్రీమంతుడైన ఆ భరతుడు వెంటనే హనుమంతుణ్ణి కౌగలించుకొని, 
మూర్తీభవించిన సంతోషమైన అధికమైన ఆనందాశ్రువులతో ఆతనిని తడిపెను. 

మూ. దేవో వా మానుషో వా త్వమనుక్రోశాదిహాగతః, 43 

(ప్రియాఖ్యానస్య తే సౌమ్య దదామి బ్రువతః (పియము. 

గవాం శతసహస్రం చ గ్రామాణాం చ శతం పరమ్, 44 

సకుణ్ణలాః శుభాచారా భార్యాః కన్యాస్తు షోడశ, . 

హేమవర్గాః సునాపోరూః శశిసౌమ్యాననాః స్త్రియః 4ర్ 

సర్యాభరణసంపన్నాః సంపన్నాః కులజూతిభిః ౨. 

ప్ర అ. సౌమ్య=సౌమ్యుడా ! ॥ . అనుక్రోశాత్ =జాలివలన, ఇహ= 

ఇక్కడకు, ఆగతః=వచ్చిన, త్వమ్=నీవు, దేవో వా=దేవతాపురుషుడవా 2 
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మానుషో వా=మనుష్యుడవా ? (ప్రియమ్ పియమును, బువతః= చెప్పు 
చున్న, తే=నీయొక్క, (పియాఖ్యానస్య= ప్రియము చెప్పుటకు, గవామ్=గోవులయొక్కు, 
శతసహస్రం చైలక్షను, పరమ్=మరియు, గ్రామాణామ్=గ్రామములయొక్క, శతమ్= 
శతమును, సకుణ్ణలొః=కుండలములతో కూడిన, శుభాచారాః=మంచి నడవడిక 
గల, షోడశ=పదహారుగురు, కన్యాఃకన్యలను, భార్యాః=భార్యలను గాను, హేమ. 
వర్ణాః=బంగారు రంగు గల, సునాసోరూః=అంద మైన ముక్కులు ఊరువులూ 
గల, శశిసొమ్యాననాః=చంద్రునివలె సుందరములైన ముఖములు గల, సర్వా 
భరణసంపన్నాఃాసమస్తములైన అలంకారములతో కూడిన, కులజాతిభిః=మంచి 
కులములోను జాతితోను, సంపన్నాః=కూడిన, స్త్రియా స్త్రీలను, దదామి=(వాళ్లకు 
దాసీలనుగా) ఇచ్చుచున్నాను. 

తా. సౌమ్యుడా ! నా మీద జాలిగొని వచ్చిన నీవు దేవతాపురుషుడవా 
లేక మౌనవుడవేనా ? (ప్రియమైన వృత్తాంతమును చెప్పుచున్న నీవు ఇట్టి 
(పియమును చెప్పినందుకు నీకు లక్ష గోవులను, నూరు గ్రామాలను ఇచ్చెదను. 
కుండలములు ధరించిన, సదాచారవతు లైన, అవివాహితలైన పదహారుగురు 
కన్యలను భార్యలను గాను, బంగారు శరిరచ్చాయ గల, అందమైన ముక్కులూ 
ఊరువులూ గల, చంద్రునివంటి అందమైన ముఖములు గల, సకలాభరణములు 

అలంకరించుకొనిన్య ఉత్తమ కులజాతులు గల స్త్రీలను వాళ్లకు దాసీలను గాను 
ఇచ్చెదను, 43 - 45. 

మూ. నిశమ్య రామాగమనం నృపాత్మజః 

కపిప్రవీరస్య తదాద్భుతోపమమ్్, 

ప్రహర్షితో రామదిదృక్షయా౭_ భవ 
త్పునశ్చ హర్దాదిదమబ్రవీద్వచః, 46 

ఇత్యార్లే శ్రీమద్రామాయణే ఆదికావ్యే 
యుద్ధకాట్డే పషావింశత్యధికశతతమః సర్గః, 

ప్ర. అ. నృపాత్మజః=ఆ రాజకుమారుడు, తదా=అప్పుడు, అద్భుతోపమమ్ = 
ఆశ్చర్యకర మైన, రామాగమనమ్=రాముని రాకను, కపిప్రవీరస్య=హనుమంతునినుండి, 
నిశమ్య=విని, రామదిదృక్ష యా=రాముళ్లీ చూడవలె నను కోరికచేత, ప్రహర్షతణాచాల 
సంతో షించినవాడు, అభవత్ =ఆయెను. పునశ్చ=మరల, హర్షాత్ =సంతోషమువలన, 
ఇదమ్=ఈ, వచః=వచనమును, అబవీత్ =పలికెను. 

తా. భరతుడు అత్యద్భుతవిషయమువంటి రాముని రాకను గూర్చి 
హనుమంతునినుండి విని, రాముని చూడవలె నను కోరికతో ఆనందభరితు డై 
మరల సంతోషముతో ఇట్లు పలికెను. 46 

... “బాలానందినోఅను శ్రీమద్రామాయణాంధవ్యాఖ్యానమునందు 
యుద్దకాండలో నూటఇరువదియైదవ సర్గ సమాప్తము. 



అథ షద్వింశత్యధికశతత మః సర్గః 

[హనుమంతుడు నీతారామల్నక్ష్మ ణుల వనవాససమయమునందు జరిగిన 

వృత్తాంతములు చెప్పుట. 

మూ. బహూని నామ వర్తాణి గతస్య సుమహద్వనమ్, 

శృణోమ్యహం (ప్రీతికరం మమ నాథస్య క్రీరనమ్. 1 

ప్ర. అ. బహూని=అనేకములైన, వర్షాణాసంవత్సరములను, సుమహత్= 

చాలా “పెద్దదైన, వనమ్=వనమును గూర్చి, గతస్యావెళ్లిన, మమ నాథస్యానా 

ప్రభువుయొక్క, పీతికరమ్=ఆనందకర మైన, క్రీర్తనమ్=కీర్తనమును, అహమ్=నేను, 

శృణోమి నామైవినుచున్నాను కదా ? 

తా. చాల సంవత్సరములపాటు మహారణ్యమునకు వెళ్లిన నా ప్రభువును 

గూర్చిన ఆనందకరమైన _ వర్ణనమును నేను వినుచున్నాను కదా 1 

మూ. కల్యాణీ బత గాథేయం లౌకికీ (ప్రతిభాతి మామ్, 

ఏతి జీవన్రమానన్లో నరం వర్షశతాదపి. 2 

ప్ర. అ. జీవన్తమ్=జీవించి ఉన్న, నరమ్=మానవుళ్ణి, వర్షశతాద పానూరు 

సంవత్సరములకైనా, ఆనన్షః=ఆనందము, ఏతి=పొందును అను, ఇయమ్=ఈ, 

లౌక్రికీ=లోకసంబంధమైన, గాథా=గాథ, మామ్=నన్ను గూర్చి, కల్యాణీ=కల్యాణ 

కరముగా, ప్రతిభాతి=తో చుచున్నది. 

తా. మానవుడు (బతికి ఉన్నచో నూరు సంవత్సరాల కైనా ఆనందము 

లభించును అను ఈ లోకోక్తి నా విషయమునందు కల్యాణకరముగా ఉన్నదని 

తోచుచున్నది. 
2 

మూ. రాఘవస్య హరీణాం చ కథమాసీత్సమాగమః 

కస్మిన్ దేశే కిమాశ్రిత్య తత్త $మాఖ్యాహి పృచ్చతః. 3 

ప్ర. అ. రాఘవస్య చ=రామునకు, కపీనాం ' చావానరులకు, 

కస్మిన్ దేశే=ఏ దేశమునందు, కిమ్=దేనిని, ఆశిత్య=2ఆశ్రయించి, కథమ్=ఎట్లు, 

సమాగమః=సమాగమము, ఆసీత్=ఆయెను? పృచ్చతణాఅడుగుచున్న నాకు, 

తత్త కమ్=యథార్థమును,ఆఖ్యా బా= చెప్పుము. 
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తా. రామునకు వానరులకూ. ఎట్టు, ఏ దేశమునందు, ఎందు నిమిత్తము 
సంబంధము ఏర్పడినది? అడుగుచున్న నాకు యథార్థమును తెలుపుము. 3 

మూ. స పృష్టో రాజపుత్రేణ బృశ్యాం సముపవేశితః, 
ఆచచకే తతః సర్వం రామస్య చరితం వనే. 4 ర్క 

ప్ర అ. బృస్యామ్=మునులు కూర్చొను ఆసనమునందు, సముప 
వేశిత=కూర్చుండబెట్టబడినవాడై, రాజపుత్రేణ=భరతునిచేత, పృష్షణఅడగబడిన, 
సః=హనుమంతుడు, తతః=అటు పిమ్మట, వనే=వనమునందు, రామస్య=రాముని 
యొక్క, సర్వమ్=సమస్త మైన, చరితమ్=చరిత్రను, ఆచచక్ష్ర=చె ప్పెను. 

తా, బృసిపై కూర్చొనబెట్టి భరతుడు ఈ విధముగా (పశ్నించగా 
హనుమంతుడు వనములో జరిగిన రాముని వృత్తాంతము నంతను చె ప్పెను,4 

మూ. యథా ప్రవ్రాజితో రామో మాతుర్రత్తౌ వరౌ తవ, 
యథా చ పుత్రశోకేన రాజా దశరథో మృతః ' ర్ 

_యథా దూతైస్త్వ్యమావీతస్తూర్ణం రాజగృహాత్సృభో, 
త్వయాయోధ్యాం ప్రవిష్టైన యథా రాజ్యం న చేప్పితమ్. 6 
చిత్రకూటగిరిం గత్వా రాజ్యే నామిత్రకర్శనః, 
నిమన్తితస్త్వయా భ్రాతా ధర్మమాచరతా సతామ్, 7 
స్టితేన రాజ్ఞో వచనే యథా రాజ్యం విసర్హితమ్, 
ఆర్యస్య పాదుకే గృహ్య యథాసి పునరాగతః. 8 
సర్వమేతన్ మహాబాహో యథావద్విదితం తవ, 
త్వయి ప్రతిప్రయాతే తు యద్వృత్తం తన్నిబోధ మే. 9 
ప్ర, అ. ప్రభో=ఓ ! ప్రభూ ! మహాబాహో=గొప్ప బాహువులు కలవాడా 

తవానీయొక్క, మాతుః=తల్లికి, వరౌ=వరములు, యథా=ఎట్టు, దత్తా=ఇవ్వబ 
డినవో, రామఃరాముడు ఎట్టు, ప్రవాజితః=అరణ్యమునకు పంపబడినాడో, 
రాజా=రాజైన, దశరథః=దశరథుడు, పుత్రశో కేన=పుత్రశోకముతో, యథా=ఎట్టు, 
మృతఃమరణించినాడో, త్వమ్=నీవు, దూతై=దూతలచేత, రాజగృహాత్ =రాజగ్భ 
హమునుండి, త్యూర్తమ్=శీ ఘముగా, యథా=ఎట్టు, ఆనీతఈ=తీ సికొనిరాబడినానో, 
అయోధ్యామ్=అయోధ్యను, _ప్రవిక్టేనెప్రవేశించిన త్వయా=నీచేత, రాజ్యమ్= 
రాజ్యము, యథా=ఎట్టు, న చ ఈప్పితమ్=అంగీకరింపబడలేదో, సతామ్=సత్సు 
రుషులయొక్క, ధర్మమ్=ధర్మమును, ఆచరతా=ఆచరించుచున్న, తృ్వయా=నీచేత, 
చిత్రకూటగిరిమ్=చిత్రకూటపర్వతమును గూర్చి, గత్వా=వెల్లి, అమి(త్రకర్శనఃా: 
త్రువులను పీడించు, భాతా=సోదరుడు, యథా=ఎట్లు, రాజ్యేన=రాజ్యముచేత, 2 , క్ష 
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నిమన్తింఈ = ఆహ్వానింపబడినాడో, రాజ్ఞు=రాజుయొక్క, వచనే=వచనమునందు, 

స్ట్రితేన=ఉన్న రాముని చేత, యధథా=ఎట్లు, రాజ్యమ్=రాజ్యము, విసర్ణితమ్= 

విడవబడినదో, ఆర్యస్య=అన్నయొక్క, పాదుకే=పాదుకలను,: గృహ్యగ్ర హించి, 

యథా=ఎట్లు, పునణామరల, ఆగతః అసి=వచ్చినావో, ఏతత్ =ఇది, సర్వమ్=అంలతా, 

తవ=నీకు, యథావత్ =ఉన్న _దున్నట్లు, విదితమ్=తెలి సినది. త్వయిానీవు, 

ప్రతిప్రయాతే=తిరిగి వెళ్లినవాడ వగుచుండగా, యత్=ఏది, వృత్తమ్=జరిగినదో 

దానిని, మే=నానుండి, నిబోధ=తెలిసికొనుము. 

తా, గొప్ప బాహువులు గల ఓ ! ప్రభూ ! నీ తల్లికి రెండు వరములు 

ఇచ్చుట, రాముడు అరణ్యమునకు పంపబడుట, పుత్రశోకముతో దశరథమహారాజు 

మరణించుట, నిన్ను దూతలద్వారా రాజగృహమునుండి రప్పించుట, అయోధ్యకు 

వచ్చిన నీవు రాజ్యమును అంగీకరించకపోవుట, సత్పురుషుల ధర్మమును 

పొటించుచు నీవు చిత్రకూటమునకు వెళ్లి రాజ్యమును సీకరింపు మని పలుకుచు 

శత్రుసంహారకుడైన సోదరుని కోరుట, రాజు మాటమీద నిలచిన రాముడు 

రాజ్యమును అంగీకరించకపోవుట, అన్నగారి పాదుకలు తీసికొని నీవు మరల 

తిరిగి వచ్చుట -- ఈ విషయము లన్నీ నీకు జరిగినవి జరిగినట్లు: తెలియును 

కదా! నీవు తిరిగి వెళ్ళిపోయిన ఏమ్మట ఏమి జరిగెనో చెప్పెదను, వినుము. 

మూ. అపయాతే త్వయి తదా సముద్భాన్త మృగద్విజమ్, 

పరిద్యూనమివాత్యర్థం తద్వనం సమపద్యత. 10 

ప్ర. అ. త్య్వయి=నీవు, తదా=లఅప్పుడు, అపయాతే=వెళ్లినవాడవగుచుండగా, 

సముద్భా్రన్తమృ గద్విజమ్=భయపడిన మృగములు పక్షులు గల, అత్యర్థమ్=మి 

క్కిలి, పరిద్యూనమ్ ఇవ=పీడింపబడినట్లున్న, తల్=ఆ, వనమ్=వనమును, 

సమపద్యత=పొందెను. 

తా. అప్పుడు నీవు తిరిగి వెళ్లిపోయిన పిమ్మట రాముడు క్రొత్త 

మనుష్యులను చూచుటచేత భయపడిన _మృగపక్ష్యాదులు గల, కీడింపబడినదా 

అన్నట్లు ఉన్న వనములోనికి ప్రవేశించెను. 10 

మూ. _ తద్దస్తిమృదితం ఘోరం సింహవ్యాఘ్రుమృగా కులమ్, 

ప్రవివేశాథ విజనం స మహద్దజ్ఞకావనమ్. 1 

ప్ర. అ. సఃఆ రాముడు, అథ=అటు పిమ్మట, హ స్తిమృదితమ్=ఏనుగుల 

చేత మర్షింపబడిన, సింహవ్యాఘ్రమృగాకులమ్= సింహములతోను, పెద్దపులులతోను, 

మృగములతోను, వ్యాకులముగా ఉన్న, ఘోరమ్=భయంకరమైన, విజనమ్=జ 

నులు లేని, మహత్ =గొప్పదైన, తల్ =ఆ, దణ్జకావనమ్దర్దడకారణ్యమును, 

(ప్రవివేశ= ప్రవేశించెను. 
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తా. పిమ్మట రాముడు ఏనుగులచేత మర్పింపబడిన, సింహవ్యా'ఘ్రమృ 
గములతో వ్యాకులముగా ఉన్న _ నిర్దనమై భయంకరముగా ఉన్న ఆ దండకా 

మహారణ్యములో ప్రవేశించెను. Mn 

మూ. తేషాం పురస్తాద్బలవాన్ గచ్చతాం గహనే వనే, 

వినదన్ సువుహానాదం విరాధః ప్రత్యదృశ్యత. 1 

gd ప్ర. అ. గహనే=దట్టమైన, వనే=వనమునందు, గచ్చతామ్ = వెళ్లుచున్న, 

తేషామ్ =వారియొక్క, పురస్తాత్ =ఎదుట, సుమహానాదమ్=చాల గొప్ప ధ్వని 

కలుగునట్లుగా, వినదన్ =అరచుచు, విరాధఃావిరాధుడు, ప్రత్యదృశ్యత=చూడబ డెను, 

తా. సీతారామలక శ్రణులు దటమన ఆ అరణ్యములో వెళ్ళుచుండగా 
ల్ ఈం 2 

వారి ఎదుట విరాధుడు బిగ్గరగా అరచుచు కనబడెను. 12 

మూ. తముత్క్షిప్య మహానాదమూర్త ఇబాహుమధోముఖమ్, 

నిఖాతే ప్రక్షిపన్తి స్మ నదన్తమివ కుళ్టురమ్. BB 

ప్ర, అ. ఊర్ద ప్రబాహుమ్= పైకి బాహువులు గల, మహానాదమ్=గొప్పు ధ్వని 

గల, తమ్=వానిని, ఉత్ క్రిష్య=ఎత్తి, నదన్తమ్=అరచుచున్న, కుళ్జరమివ=ఏనుగును 
వలె, అధోముఖమ్=అధోముఖునిగా, నిభాతే=గోతిలో, ప్రక్షిపన్తి స్మ=పడవే సిరి. 

తా. చేతులు పైకెత్తి గొప్ప ధ్వని చేయుచున్న ఆతనిని ఎత్తి అరచుచున్న 
ఏనుగును వలె, ముఖము క్రిందకు ఉండునట్లు గోతిలో పడవే సిరి. 13 

మూ, తత్క ఎలో? దుష్కరం కర్మ భాతరౌ రామలక్ష్మణ, 

సాయాహ్నే శరభబ్గస్య రమ్యమాశ్రమమీయతు£, 14 

ల ప్ర. అ. భ్రాతరౌ=సోదరులైన, రామలక్ష్మణౌ=రామలక్ష్మణులు, దుష్క 
రమ్=చేయ శక్యము కాని, తత్=ఆ, కర్మ=పనిని, కృత్వా=చేసి, సాయాహే= 
సాయంకాలమునందు, శరభబ్గస్య=శరభంగునియొక్క, రమ్యమ్=రమ్య మైన, ఆశ 
మమ్=ఆశమమును గూర్చి, ఈయతుః=వెళ్ళిరి. 

తా. సోదరులైన రామలక్ష్మణులు, ఎవ్వరూ చేయజాలని ఆ పని చేసి, 
సాయంకాలమునకు శరభంగుని సుందరమైన ఆశమమునకు వెళ్ళిరి. 14 

మూ. శరభళ్ల దివం ప్రాప్తే రామః సత్యపరాక్రమః, 
అభివాద్య మునీన్ సర్వాన్ జనస్థానముపాగముత్. కేర్ 

ప్ర అ. శరభజబ్లేశరభంగుడు, దివమ్=స్వర్గమును, _ప్రాస్తే=పొందిన 
వాడగుచుండగా, సత్యపరాక్రమఃసత్యమైన పరాక్రమము గల, రామఖ=రా 
ముడు, సర్వాన్ =సమస్త మైన, మునీన్ =మునులను, అభివాద్య=నమస్కరించి, 
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జనస్థానమ్=జనస్థానమును, ఉపాగమత్ =చేరెను. 

తా. శరభంగుడు స్వర్గమునకు వెళ్ళిన పిమ్మట సత్యమైన పరాక్రమము 

గల రాముడు, మును లందరికి సమస్కరించి జనస్థానము చేరెను. 15 

మూ. పశ్చాచ్చూర్చణభా నామ రామపార్శ ఏముపాగతా, 

తతో రామేణ సందిష్టో లక్ష్మణః సహపోలితః, 16 

ప్రగృహ్య ఖడ్గం చిచ్చేద కర్ణనా పే మహాబలః. 

ప్ర. అ. పశ్చాత్ =అటుపిమ్మట, శూర్పణభా నామ=శూర్పణఖ అను రాక్షసి, 
రామపార్శ ఏమేైరాముని పార్శ్వమును, ఉపాగతా=పొందినది. తతః=అటు పిమ్మట, 

రామేణ=రామునిచేత, సందిష్టః=ఆజ్ఞా పంపబడిన, మహాబలః=గొప్ప బలముగల, 

లక్ష్మణఃాలక్ష్మణుడు, సహసా=శీఘ్రముగా, ఉత్దితఃాలేచినవాడై, ఖడ్గమ్-ఖడ్గమును, 

ప్రగృహ్యగ్రహించి, కర్ణనాసే=చెవులను ముక్కును, చిచ్చేదాఛేదించెను. 

తా. పిమ్మట శూర్పణఖ అను రాక్షసి రామునివద్దకు వచ్చెను. అప్పుడు 

రాముడు ఆజ్ఞాపింపగా మహాబలశాలియైన లక్ష్మణుడు ఖడ్గము (గ్రహించి ఆమె 

చెవులూ, ముక్కూ ఛేదించెను. 16 

మూ. చతుర్రశ సహస్రాణి జనస్థాననివా సినామ్, 

హతాని వసతా తత్ర రాఘవేణ మహాత్మనా. 17 

ప్ర అ. తత్ర=అక్కడ, వసతా=నివ సించుచున్న, మహాత్మనా= 

మహాత్ము డైన, రాఘవేణ=రామునిచేత, జనస్థాననివా సినామ్=జనన్థానమునందు 

నివసించుచున్న. రాక్షసులయొక్క, _చతుర్ణశ=పదునాలుగు, సహస్రాణి=వేలు, 

హతాని=చంపబడినవి. 

తా. అక్కడ నివసించుచున్నప్పుడు మహాత్ముడైన రాముడు జనస్థానములో 

నివసించుచున్న పదునాలుగు వేలమంది రాక్షసులను చంపెను. 17 

మూ. ఏకేన సహ సంగమ్య రామేణ రణమూర్హని, 

అహ్నశ్చతుర్ణభా గేన నిఃశేషా రాక్షసాః కృతాః 

ప్ర అ. ఏకేనాఒక్క, రామేణారామునిచేతు రణమూర్హని=యు 

ద్వాగమునందు, సహ సంగమ్య=కూడా  కలసివచ్చిన, రాక్షసాఃరాక్షసులు, 

అహ్నః=పగటియొక్క, చతురభాగేన=నాలవ యామముచేత, (నాల్గవ యామ 

కక య గ శేషము లేనివారుగా 

ములోని ఒకటిన్నర ముహూర్తముల కాలముచేత), నిఃశేషాః౭శషము లేనివారుగా, 

కృతాః=చేయబడిరి. 

తా. కలసి యుద్ధ్దరంగమునకు వచ్చిన రాక్షసులను ఒక్క రాముడు 



826 శ్రీమద్రామాయణము 

సాయంకాలమున (ఒకటిన్నర ముహూర్తముల కాలములో) సంహరించినాడు.18 

మూ. మహాబలా మహావీర్యాస్తపసో విఘ్నకారిణః, 19 

నిహతా రాఘవేణాజౌ దణ్జకారణ్యవా సినః, 

ప్ర అ. రాఘవేణ=రామునిచేత, ఆజౌ=యుద్దమునందు, మహాబలాః 

గొప్ప బలముకల, మహావీర్యాః=గొప్ప పరాక్రమముగల, తపసః=తపస్సునకు, 

విఘ్నకారిణః=విఘ్నము చేయుచున్న, దణజ్జకారణ్యవా సినః=దండకారణ్యములో నివ 

సించు రాక్షసులు, నిహతాః=చంపబడినారు. . 

తా. రాముడు యుద్ధములో గొప్ప బలము, పరాక్రమము గల, 

తపస్సుకు విఘ్నముచేయు దండకారణ్యవాసులైన రాక్షసులను చం పివేసెను.19 

9 9 జో | 

మూ. రాక్షపొశ్చ విని ప్పిష్టాః ఖరశ్చ నిహతో రణే, 20 

దూషణం చాగ్రతో హత్యా త్రిశిరాస్తదనన్తమ్. 

ప్ర. అ, రణే=యుద్దమునందు, రాక్షసాః చారాక్షసులు, విని ష్పిష్టాణానలగ 

గొట్టబడిరి. ఖరః చ=ఖరుడు కూడ, నిహతః=చంపబడినొడు. అ(గత=ముందుగా, 

దూషణమ్=దూషణుని, హత్వా=చంపి, తదనన్తరమ్=అటు పిమ్మట, త్రిశిరాఃజాత్రి 

శిరస్సు చంపబడినాడు. 

తొ. యుద్ధములో రాముడు ఆ రాక్షసుల నందరినీ చంపివేసెను. 

ఖరుళ్లో కూడ చంపెను. ముందుగా దూషణుళ్లి, పీదప త్రీశిరస్సును చంపెను, 

మూ. తతస్తేనార్దితా బాలా రావణం సముపాగతా, ౨21 
రావణానుచరో ఘోరో మారీచో నామ రాక్షసః, 

లోభయామాస వైదేహీం భూత్వా రత్నమయో మృగః. 22 

ప్. అ. తతః=అటు పిమ్మట, తేన=రాక్షససంహారముచేత, అర్హితా=పీ 

డింపబడిన, బాలా=మూర్భులాలు, రావణమ్=రావణుని, సముపాగతా=చేరినది. 

రావణానుచరః=రావణుని అనుచరుడైన, ఘోర=భయంకరుడైన, మారీచో నామ= 

మారీచు డను, రాక్షసఃరాక్షసుడు, రత్నమయఃరత్నవికారమైన, మృగఃామృగముగా, 

భూత్వా=అయి, వైదేహీమ్=సీతను, లోభయామాన=లోభ పెట్టను. 

తౌ. అప్పుడు రాక్షసులు చచ్చి పోవుటచేత దుఃఖితురాలే మూర్చురాలైన 

శూర్పణఖ రావణునివద్దకు వెళ్లి చెప్పెను. రావణుని అనుచరుడైన మారీచు 
డనే భయంకరుడైన రాక్షసుడు రత్నవికారమైన మృగముగా అయి సీతను 
లోభ పెట్టను. 21, 22, 
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(క్ర ౪” మూ సా రామమ్యబ్రవీద్ద షా వైదేవా గృహ్యతామితి, 

అయం మనోహర; కొన్త ఆశమో నో భవిష్యతి. 23 

ప్ర అ. 'సా వెదేహీ=ఆ సీత దృష్టా సైచూచి, నణామనయొక్క, 

ఆశమః=ఆశమము, మనోహరః=మనోహరము, _కొన్తఃాసుందరము, భవిష్యతి=. 
కాగలదు, అయమ్=ఈ మృగము, గృహ్యతామ్=గ్రహింపబడుగాక, ఇతి=అని, 

రామమ్=రాముణ్ణి గూర్చి, అ(బవీత్ =పలి కెను. 

తా. అప్పు డా సీత రామునితో --“ఈ మృగమును పట్టుకొనుము; ఇది 

ఉన్నచో మన ఆశ్రమము _ సుందరముగాను మనోహరముగాను. ఉండునుఅని 
పలికెను. 23 

మూ. తతో రామో ధనుష్పాణిర్మగం తమనుధావతి, = 
స తం జఘాన ధావన్తం శరేణానతపర్వణా.. 24 

ప్ర. అ. తతః=అటు పిమ్మట, రామః=రాముడు, ధనుష్పాణి=ధనమ్సు 

హస్తమునందు కలవాడై, తం మృగమ్=ఆ మృగమును, అనుధావతి-ల 

సరించి పరుగెత్తెను. సణరాముడు, ధావన్తమ్=పరుగెత్తుచున్న, త ERR 

ఆనతపర్వణా=వంగిన కణుపులు గల, శరేణ=బాణముతో, జఘాన=చం పెను, 

తొ, అప్పుడు రాముడు ధనస్సు హస్తమునందు ధరించి ఆ మృగము వెంట 

పరుగెత్తి, పారిపోవుచున్న దానిని వంగిన కణుపులు గల బాణముచేత చంపెను. 

మూ. అథ సౌమ్య దశగ్రీవో మృగం యాతే తు రాఘవే, 

లక క్షణే చాపి నిష్కాన్తే ప్రవివేశాశ్రమం తదా. . . 25 

ప్ర అ. సౌమ్య=సౌమ్యుడా |. రాఘవే=రాముడు, మృగమ్=మృగ 

మును గూర్చి, యాతే=వెళ్లినవాడగుచుండగా, లక క్షణే చాపి=లక్ష్మణుడు కూడ, 

నిష్మాంన్తే=బై =బైటకు వెళ్లినవాడగుచుండగా, అథ=అటు పిమ్మట, దశగ్రీవారావణుడు, 
తదా=అప్పుడు, ఆశ్రమమ్=ఆ[శ్రమమును, ప్రవివేశాప్రవేశించెను. 

తొఓ! సౌమ్యుడా | అప్పుడు రాముడు మృగమును వెంబడించి. 

వెళ్లగా, లక్ష క్ష్మణుడు కూడ బైటకు వెళ్లగా రావణుడు ఆశ్రమములో ప్రవేశించెను. 

మూ. జగ్రాహ తరసా సీతాం గ్రహః ఖే రోహిణ్లీమివ, 

త్రాతుకామం. తతో యుద్దే హత్యా మం జటాయుషమ్, 26 

ప్రగృహ్య స సహసా సీతాం “జగామాశు స రాక్షసః ల? 

ప్ర అ. భే=ఆకాశమునందు, గ్రహణాఅంగారక గ్రహము, రోహిణీమివ= 
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రోహిణిని వలె, తరసా=బలముచేత, సీత్రామ్= సీతను, జగ్రాహ=గ్ర హించెను. 
తతః=అటు పిమ్మట, త్రాతుకామమ్= =ఆమెను రక్తించుటకు కోరిక గల, జటాయు 
షమ్=జటాయువను, గృధుమ్=గద్దను, యుద్దే= =యుద్దమునందు, హత్వాైచంపీ, స సః 

రాక్షసః=ఆ రాక్షసుడు, పీతామ్= సీతను, ప్రగృహ్య= గ్రహించి, సప హసా=శీఘ్రముగా, 

ఆశు= =వెంటనే, “జగామ= వెళ్లెను. 

తా, అంగారకగ్రహము ఆకాశమునందు రోహిణిని గ్రహించినట్లు 

రావణుడు సీతను బలాత్కారముగా పట్టుకొనెను. ఆమెను రక్షింపదలచిన 

జటాయువును యుద్దమునందు చంపీ సీతను తీసికొని థీ ఘముగా వెళ్లిపోయెను. 

మూ. తతస్త్వద్భుతసంకాశాః స్థితాః పర్వతమూర్తని, 27 
ఠా ధ 

సీతాం గృహీత్వా గచ్చన్తం వానరాః పర్వతోపమాః, 
దదృశుర్వి స్మి తాకారా రావణం రాక్షపాధిపమ్. 28 

ప్ర అ, తతః=అటు పిమ్మట, అద్భుతసంకాశాః =ఆశ్చర్యకరులు, పర్ణ 

తమూర్హని=పర్వ తశిఖరముమీద, స్థీతాకాఉన్నవారు, పర్భతోపమాఃాపర్వ తము 

సమానులు అయిన, వానరాః=వానరులు, సీతామ్= సీతను, గృ హీత్వాాగ్ర 

హించి, గచ్చన్తమ్=వెళ్లుచున్న, రాక్షసాధిపమ్=రాక్ష సరాజైన, రానణమ్=రావణుని, 

నిస్మీ తాకారాణఆశ్చర్యము చెందిన “ఆకారము గలవారై, దదృశుణాచూచరి. 

తా, పిమ్మట ఆశ్చర్యకరు లైన పర్వతశిఖరమునందున్న, పర్వతములనంటి 

వానరులు సీతను తీసికొని పోవుచున్న రాక్షసరాజైన రావణుని ఆశ్చర్యముతో 
చూచిరి. 27, 28 

మూ. తతః శీషఘ్రుతరం గత్వా తద్విమానం మనోజవమ్, 

ఆరుహ్య సహ వైదేహ్యా పుష్పకం స మహాబలః, 29 

ప్రవివేశ తదా లజ్కాం రావణో రాక్షసేశ్వరః. 

ప్ర. అ. తతః=అటు పిమ్మట, రాక క్ష సేశ్వరః=రాక్షస సృపభు వైన, మహాబలః= 

గొప్ప బలము గల, రావణః =రావణుడు; శీ ఘ్రతరమ్ =ఎక్కువ శీఘ్రముగా, 
గత్వా=వెళ్లి, మనోజవమ్=మనోవేగము గల, తత్=ఆ, పుష్పకం విమానమ్=పుష్ప 
కవిమానమును, వైదేహ్యా సహ=సీతతో కూడ, ఆరుహ్య=ఎక్కి, తదా=లప్పుడు, 
లజ్బామ్=లంకను, ప్రవివేశప్రవేశించెను. 

తొ, పిమ్మట మహాబలశాలీ, రాక్షసరాజూ అయిన రావణుడు ఇంకను 

శీఘ్రముగా వెళ్లి మనోవేగము వంటి "వేగము గల ఆ పుష్పకవిమానమును = 
సీతతో కూడ "ఎక్కి లంకలో ప్రవేశించెను. 29. 
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మూ. తాం సువర్ణపరిష్కారే శుభే మహతి వేశ్మని, 30 
ప్రవేశ్య మైథిలీం వాక్యెః సాన్త్వయామాన రావణః, 

ప్ర. అ. సః రావణః=ఆ రావణుడు, తాం మైథిలీమ్=ఆ సీతను, 

సువర్గపరిష్కా రే=బంగారు అలంకరణము గల, శుభే= శుభమైన, మహతి=గొప్ప, 
వేశ్మ నిగృహమునందు, మైథిలీమ్= సీతను, (ప్రవేశ్య= ప్రవేశపెట్టి, వా క్యైణమాటలలో, 
సొన్త న్వృయామాస=బతిమాలెను. 

తా. ఆ రావణుడు సీతను బంగారముచేత అలంకరించబడిన సుందరమైన 

గొప్ప గృహమునందు ఉంచి మాటలతో ఓదార్చి (బతిమాలుకొనెను. 30 

మూ. తృణవద్భాషితం తస్య తం చ నైరృతపుంగవమ్, 31 

అచిన్రయసన్తీ వైదేహీ హ్యశోకవనికాం గతా. 

ప్ర. అ. వైదేహీ=సీత, తస్య=వానియొక్క, భా షితమ్=భాషణమును, 

తమ్=ఆ, నైర్భృతపుంగవం చారాక్షసశ్రేష్టుళ్లీ, తృణవత్ =గడ్డిపరకగా కూడ, 
అచిన్తయన్తీ=ఆలో చించనిదై, అశోకవనికామ్=అశోకవనమును, గతా=పొందినది. 

తా. సీత ఆ రావణునకూ ఆతని మాటలకూ గడ్డపరకంత విలువ 

కూడ ఇవ్వలేదు. తరువాత ఆమె అశోకవనములో ఉండెను. 31 

మూ. న్యవర్తత తదా రామో మృగం హత్యా తదా వనే, 32 

నివర్తమానః కాకుతో 3) దృష్టా 1 గృరధ్రం. స వివ్యథే, 

గృధ్రం హతం తదో దృష్టా 1 రామః (పియతరం పితుః. 33 

పై అ. తదా=అప్పుడు, రామకారాముడు, మృగమ్=మృగమును, 

హత్వా చంపి, న్యవర్తతామరలిను. తదా=అప్పుడు, నివర్తమానః=మరలివ 

చ్చుచున్న, కాకుత్ధ్రఃారాముడు, వనే=వనమునందు, గృథ్రమ్=జటాయువును, 

దృష్టా సూచి, ివ్యథే= వ్యథ చెందెను. తదా=అప్పుడు, రామః=రాముడు, 

పీతుః=తండికం టె, (పియతరమ్= ఎక్కువ ఇష్టుడైన, (లేదా. తండ్రియొక్క మిత్రు 

డైన, గృధమ=జటాయువును, హతమ్=చంపబడినవానినిగా, దృష్టా గ్చూచి 

(వ్యథ చెందెను). 

తా, అప్పుడు రాముడు ఆ మృగమును చంపి. వెనుకకు మరలెను. 

అప్పుడు తిరిగి వచ్చుచున్న రాముడు వనములో జటాయువును చూచి వ్యథ 
చెందెను. రాముడు తన తండకంట కూడ ఎక్కువ శప్ట్రుడైన జటాయువు 

చంపబడుట చూచి వ్యథ. చెందెను. 

వి. పై శ్లోకం (33) అన్యయం సరిగా కుదరడం లేదు. పునరుక్తి ఉన్నది. 
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కొందరు వ్యాఖ్యాతలు “అదృష్ట” అని పదచ్చేదం చేసి అదృష్ట్వా=సీతను 
చూడక, గృధ్రమ్=జటాయువును (చూడక) అని వ్యాఖ్యానించినారు. ఉత్తరార్థంలో 
క్రీయలేదు. ఏమైనా అర్థం సంతృప్తికరంగా కుదురుటలేదు. (పాచ్యపాఠం 

ఇట్లున్నది.---. 

మూ. “రావణేన హృతాం సీతాం స శ్రుత్వా రహితాం బలాత్, 

నివర్తమానః కాకుత్హో వివ్యథే గృధ్రరాజతః, 
గృధ్రరాజం స సత్క ఎత్య (సంస్క క్వ) పితుః (పియసఖం 

" హతమ్, 
| or 

మన్గాకినీమన్వతరద్దనో దేశాంశ్చ పుష్పితాన్ గ్గ. 

“తిరిగి వచ్చుచున్న రాముడు ఒంటరిగా ఉన్న పీతను రావణుడు 
హరించినట్లు జటాయువు చెప్పగా విని వ్యథ చెందిను. తండి (పియమిత్రుడైన, 

చంపబడిన ఆ జటాయువుకు సంస్కారము చేసి . . అని భావము. 

మూ. మార్గమాణస్తు వైదేహీం రాఘవః సహలక్ష్మణః, 
అక గోదావరీమన్వచరద్వనోడ్డేశాంశ్చ పుష్పితాన్. శ్రి 

ప్ర. అ. వైదేహీమ్= సీతను, మార్గమాణః=అన్వే షించుచున్న, సహలక్ష ్ మణః= 
లక్ష్మ ణస హితుడైన, రామఃణరాముడు, గోదావరీమ్=గోదావరిని, పుష్పితాన్=పు 

ష్పించిన, వనో దేశాంశ్చ=వన ప్ర దేశములను, అన్వచరత్ =అనుసరించి సంచరించెను. 

తా. సీతను వెదకుచున్న, లక్ష్మణసమేతుడైన రాముడు గోదావరీనదీ 
పాంతమునందు, పుషించిన వన పదేశములందు సంచరించెను. 34 C ప్రి C 

మూ. ఆ సేదతుర్మహారణ్యే కబన్లం నామ రాక్షసమ్, 
తతః కబన్హనచనాద్రామః సత్యపరా(క్రమః, 35 

బుష్యమూకగిరిం గత్వా సుగ్రీవేణ సమాగతః. 

ప్ర అ. మహారణ్యే-మహారణ్యమునందు, కబన్లం నామ=కబంధుడు అను 

పేరు గల, రాక్షసమ్ =రాక్ష సుళ్లి, ఆ సేదతుః=సమీపించిరి. తతః=అటు పిమ్మట, 

. సత్యపరాక్రమఃసత్యమైన పరాక్రమము గల, రామః=రాముడు, కబన్టవచనాత్ = 

కబంధుని మాట వలన, బుష్యమూకగిరిమ్=బుష్యమూకపర్వతమును గూర్చి, 

గత్వా=వెళ్లి, సుగ్రీవేణ= సుగ్రీవునితో, సమాగతః=కలి సినాడు. 

తా. రామలక్ష్మణులు మహారణ్యములో కబంధు డను రాక్షసుళ్లో 

కలిసిరి. పిమ్మట సత్యమైన పరాక్రమము గల రాముడు కబంధుడు చెప్పగా 
బుష్యమూకపర్వతమునకు వెళ్లి సుగీవునితో కలిసెను. 35 



ర్! 

యుదకాండము 

Wn 
హారో వజాయత 36 

మూ. తయోః సమాగమః పూర్వం డ్రత్యో హార్డ్ వ్య 
జ జ గదో నొలినా పురా, 

భ్రాత్రా నిరస్త: క్రుద్దేన సుగ్టీ 
ఠా wv, యస యాః 

ఇతరేతరసంవాదాత్సుగాఢః ప్రణా . 

ధూః=వారిద్రరియొక్క,; సమాగమః=నఎ 

ర లా పూర్వమ్=పూర్వము, ల ప కమె వ్వజాయత=ఏర్ప్స డెను. 

మాగమము, ప్రీత్యా మతో, హార్షంహృద మప దిన తా=సోదరుడైన, 

పురాపూర్వము, సుగ్రవాసుగ్రీవుడు, డక Wl రకితరీసంవాదాత్ =పరస్ప 
వాలినా=వాలిచేత, నిరస్త=దూరముచేయబరీనొడు" ఇ వ 

పణయః= బృహము 

రము మాటలాడుకొనుటవలన, తయోఃొరిడ్తరియొక్కం ర ష్షేబౌబం, 

(పగాఢణాగాఢ మైనది. 

తా. 'ప్రారంభమునందే వారిద్దరి 

పూర్వకముగా జరిగెను. పూర్వము 0 రము 

ముతో దూరముగా తంషేపును. లే రామసుటనులు పరస్పర a 

సంభాషించుకొనుటచేత వారి "స్నేహము చాల గౌ ఖ్ 

ప దయ 
మూ. రావుః స్వబాహువీర్యేణ స్వరాణి ప్రత్యపా 

క మ్ం 
38 

వాలినం సమరే హత్యా చ్రుహాోకొయం మహాబల 

.శాహువీశేణ=తన బాహుబలముచేత, 

ప్ర. అ. రామః=రాముడు, స్తబాలా ్ట్ 
rox ము గల, వాలినమ్= 

మహాకాయమ్=గొప్ప శరీరము గల, నముహాబలమ్' గప హ్వరాజ్యమును, 

వాలిని, సమరేడయుద్దమునందు, హతో” ఏ త 

ప్రత్యపాదయత్ =సొందింపచేసెను. 

తా. రాముడు గొప్ప శరీరము! 
కు స రాజ్యము లభింపచేెపను.38 

తన బాహుపరాక్రమముచేత చంపి సుగ్రీవునకు స్వరాజ్య 

సి మారణము. . 39 

౯ సరవ నరః 

ల 
పితః=సొ పింపచేయబడిన, 

సర్వవా వ 

CR “9 wo అర్య స్వఃా జల రి. సమస్తవానరులతో, సహితః=కూడిన, సు( కషణమును, ప్రతిజానీతే= ప్రతిజ్ఞచే సినాడు. 
నా స్ట్ రాజప,తా౪= సీతయొక).) మారణమ్=ల బి ae 

ఎలా ౮ గో బడిన; సకలవానరస హితుడైన సుగ్రీవుడు 
అట న 

తా. రాజ్యమునందు స్తాపిం* కు ప్రతిజ్ఞచే సి చెప్పెను. 39 

“సీతను వెదకించెదను” అని రామూౌలో 

మూ. ఆదిషా వానరేసేణ సుగీ కన. 
లు వ) ల సరో ప్రస్థాబతా దిశః. 

దశ కోట్యః ప్రవంగానాం 
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ప్ర. అ. మహాత్మనా=మహాత్ను డైన, వానరేన్దేణ=వానర పభు వైన, సుగీ 
వేణ=సుగ్రీవునిచేత, ఆదిష్టాః= ఆజ్ఞాసించబడిన, ప్రవంగానామావానరులయొక్క, 

దశ కోట్యఃాపది కోట్లు, సర్యాః=ాసమస్త మైన, దిశః=దిక్కులను గూర్చి, 

ప్రస్థా పితొః=పంపబడిరి. 

తా, మహాత్ముడైన వానరరాజు సుగీవుడు ఆజ్ఞాపించి పదికోట్లు 

వానరులను' అన్ని దిక్కులకు పం పను. 40 

మూ. తేషాం నో విప్రనష్టానాం వినే పర్వతసత్తమే, 
భృశం శోకాభితప్తానాం మహాన్ కాలో౭_త్యవర్తత, 41 

ప్ర. అ. పర్వతసత్త మేడపర్వత శ్రేష్ట మైన, విన్దే్య=వింధ్యమునందు, విప్రనష్టా 
నామ్=దారితప్పిన, భృశమ్=మిక్కిలి, శోకాభితప్తానామ్=శోకముచేత పీడింపబడిన, 
తేషాం నఃాఅట్టి మాకు, మహాన్=గొప్ప, కాలణాకాలము, అత్యవర్తత=గడచెను. 

తా, మేము వింధ్య పరంతమునందు దారి తపి చాల దుఃఖముతో ల్ బర్వ టి 
బాధపడుచుండగా చాల కాలము గడచిపోయెను. 41 

మూ, భ్రాతా తు గృధథరాజస్య సంపాతిర్నాము వీర్యవాన్, 

సమౌఖ్యాతి స్మ వసతీం సీతాం రావణమన్రిరే. 42 

ప్ర. అ. గృధ్రరాజస్యాఆజటాయువుయొక్క, భాతా=సోదరుడైన, వీర్య 

వాన్ =పరాక్రమవంతుడైన, సంపాతిర్నామాసంపాతి అను నతడు, సీతామ్=సీతను, 
రావణమస్తి =రావణుని ఇంట్లో, వసతీమ్=నివ సించుచున్న దానినిగా, సమాఖ్యాతి 

స్మ=చె ప్పెను. | 

తా. జటాయువు సోదరుడైన, పరాక్రమవంతుడైన సంపాతి సీత 
రావణుని ఇంటిలో ఉన్నదని చెప్పెను. 42 

మూ. సో౭ హం దుఃఖపరీతానాం దుఃఖం తద్ జ్ఞాతీనాం నుదర్, 

ఆత్మ వీర్యం సమాసాయ యోజనానాం శతం పుతః. 43 
| ” ఠా 

ప్ర అ సః అహమ్=అట్టి నేను, దుఃఖపరీతానామ్=దుఃఖముతో 

కూడిన, జ్ఞాతీనామ్జ్ఞాతులయొక్క, తత్=ఆ, దుఃఖమాదుఃఖమును, నుదన్= 
తొలగించుచు, ఆత్మవీర్యమ్=నా పరాక్రమమును, సమాస్థాయ=అవలంబించి, 

యోజనానామ్=యోజనములయొక్క, శతమ్=శతమును, వ్లుతజాదాటినాను. 

తా. నేను దుఃఖముతో నిండిన నా మిత్రుల దుఃఖమును తొలగించుచు, 

నా బలమునే ఊతగా గొని నూరు యోజనములు దాటితిని. 43 
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మూ. తత్రాహమేకామద్రాక్షమశోకవనికాం గతామ్, 
కౌశేయవష్రాం నులినాం నిరానన్లాం దృఢవ్రతామ్. ద్ష4 

ప్ర. అ. తత్ర=అక్కడ, అహమ్= నేను, అశోకవనికామ్=అశోకవనమును, 
గతామ్=పొందిన, కౌ శేయవస్త్రామ్= పట్టు చీర కట్టుకొనిన, మలినామ్= =మురికితో 
ఉన్న, నిరానన్హామ్=ఆనందము లేని, 'దృఢవతామ్=దృఢమైన నియమములు 
గల, ఏకామ్= =బక్ర ప్రీని, అద్రాక్షమ్=చూచితిని. 

_ తొ, అక్కడ నేను అశోకవనములో ఒక స్ర్తీని చూచితిని, ఆమె 

పట్టుచీర కట్టుకొని మాలిన్యములో నిండి ఉండెను. దృఢమైన వ్రతమును 
పాలించుచున్న ఆమె ఆనందశూన్యురాలై ఉండెను. 44 

మూ. తయా సమేత్య విధివత్ పృష్ట్వా సర్వమనిన్లితామ్, 
అభిజ్ఞానం మయా దత్తం రామనామాబ్లులీయకమ్. 45 

ప్ర. అ. తయా=ఆమెతో, సమేత్య=కలిసి, అనిన్దితామ్=నిందితురాలు 
కొని ఆమెను, సర్వమ్=అంతనూ, విధివత్ =యథాశాస్త్రముగా, పృష్టా=అడిగి, 
రామనామాజ్నులీయకమ్ =రామనామ మున్న ఉంగరము, , అభిజ్ఞానమ్=అసవాలుగా, 

మయా=నాచేత, దత్తమ్=ఇవ్వబడినది. 

తొ. నేను ఆమెను సమీపించి దోషరహితురాలైన ఆమెను అన్ని 
విషయములు యథాన్యాయముగా అడిగి, ఆమెకు రామనామము గుర్తు గల 

ఉంగరమును ఆనవాలుగా ఇచ్చితిని. . 45 

మూ, అభిజ్ఞానం మణిం లబా బై చరితార్జో౭_హమాగత, 

మయా చ పునరాగమ్య రామస్యాక్షేష్టకర్మణః, కరి 

అభిజ్ఞానం మయా దత్తనుర్చిష్మాన్ స స మహామణిః, 

ప్ర అ. అహమ్=నేను, మణీమ్=మణీని, = అభిజ్ఞానమ్=ఆనవాలునుగా, 

లబ్బాా=పొంది, చరితార్హ=చేయబడిన కార్యము గలవాడై, ఆగతణావచ్చినాను. 
మయా=నాచేత, పున్వ్షరల, ఆగమ్య=వచ్చి, ఆర్చిష్మాన్ =కాంతి గల, సఃాఆ, 

మహామణిః=గొప ప్ప మణి, అభిజ్ఞానమ్=ఆనవాలుగా, అక్షిస్టకర్మ ణః శ్రమపడకుండా 

పనులు చేయు, రామస్యారామునకు, మయాానాచేత, దత్తమ=ఇవ్వబడినది. 

తా, నేను సీతనుండి ఆనవాలుగా మణిని గ్రహించి, 'చరితార్జుడవై 
వచ్చితిని. తిరిగి వచ్చిన నేను కాంతి గల ఆ మణి (శ్రమలేకుండగా పమ్లు 
సాధించు రామునకు, ఆనవాలుగా ఇచ్చితిని. డర 
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మూ. (శ్రుత్వా తాం మైథిలీం రామస్త్వాశశంసే చ జీవితమ్, 47 
జీవితాన్తమనుప్రాప్తః పీత్యామృతమివాతురః. 
ఉల .... ప్ర అ. రామస్తూరాముడైతే, తాం మైధిలీమ్=ఆ సీతను గూర్చి, 

(శుత్వా=విని, జీవితాన్నమ్=జీవితాంతమును, అనుప్రాస్తః=పొందిన, ఆతురః= 

రోగి, అమృతమ్=అమృతమును, పీల్వేవ=త్రాగి వలె, జీవితమ్=జీవితమును, 
ఆశశంయే=కోరెను. 

తా. సీత వార్త విని రాముడు, మరణించనున్న రోగి అమృతమును 
త్రాగి వలె, జీవితమునందు ఆశ కలవా డయ్యెను. 47 

మూ. ఉద్యోజయిష్యన్నుద్యోగం దే లజ్కావధే మనః, 48 

జిఘాంసురివ లోకాన్తై సర్వాన్ లోకాన్ విభావసుః. 

ప్ర. అ. ఉద్యోగమ్=ఉద్యమమును, ఉద్యోజయిష్యన్ =చేయదలచినవాడై, 
లోకాన్తే=లో కాంతకాలమునందు, సర్యాన్=సమస్తమైన, లోకాన్ =లోకములను, 
జిఘాంసుః=చంపదలచిన, విభావసుః ఇవాలఅగ్ని వలె, లజ్కావధే=లంకను చంపు 

టయందు, మనఃమనస్సును, దధే=ధరించెను. 

తా. ఉద్యమము చేయ నున్న వాడై రాముడు, ప్రళభయకాలమునందు 
సమస్తలోకములను సంహరింప నున్న అగ్ని వలె, లంకను నశింపచేయుటకై 
నిర్ణయము చేసెను. 48 

మూ. తతః సముద్రమాసాద్య నలం సేతుముకారయత్, 49 

అతరత్క పివీరాణాం వాహినీ తేన సేతునా. 

పో ప్ర. అ. తతః=అటు పిమ్మట, సముద్రమ్-సముద్రమును, ఆసొద్య=పొంది, 
నలమ్=నలుక్లో, సేతుమ్= సేతువును, అకారయత్ =చేయించెను. క పివీరాణామ్=వా 
నరవీరులయొక్క, వాహినీ=సేన, తేన సేతునా=ఆ సేతువుచేత, అతరత్ =దాటెను. 

తా. పిమ్మట సముద్రము చేరి నలునిచేత సేతువు నిర్మింపచేసెను. 
ఆ సేతువు ద్వారా వానరసేన సముద్రమును దాటెను. 49 

మూ. ప్రహస్తమవధిన్నీలః కుమ్భకర్ణం తు రాఘవః, 50 
లక శో రావణసుతం స్వయం రామస్తు రావణమ్. 

ల్ అవి 

ప్ర. అ. నీలణానీలుడు, ప్రహస్తమ్ాప్రహస్తుణ్ణి, అవధీత్=చం పెను. 
రాఘవణారఘువంశసంజాతు డైన, రామణారాముడు, _ కుమృకర్ణమ్=కుంభకర్ణ్ణుక్లకి, 
రావణమ్=రావణుళ్ల, స్వయమ్=స్వయముగా చంపెను. లక్ష్మణఃలక్ష్మణుడు, 
రావణసుతమ్=ఇంద్రజిత్తును చంపెను. 
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తా. నీలుడు (పహస్తుణ్ణి, రాముడు స్వయముగా రావణకుంభకర్ణులను, 
ae ac) అలకే 

లక్ష శ్రుడు ఇందద్రజిత్తునూ చంపిరి. 50 

మూ స శక్రేణ సమాగమ్య యమేన వరుణేన చ, 51 
మహేశ్వరస్వయంభూభ్యాం తథా దశరథేన చ, 

తైశ్చ దత్తవరః (శ్రీమాన్ఫషిభిశ్ళ్చ సమాగతైః, 52 
సురర్షిభిశ్చ కాకుత్లో ఏ వరాన్ లేభే పరంతపః. 

ప్ర. అ. పరంతపూాశతుసంహారకుడైన, శ్ర్రీమాన్=గ్రీమంతుడైన, 
కాకుత్ధ్రః=ఆ రాముడు, శకేణ=ఇందునితోను, యమేన=యమునితోను, వరుణేన 
చ=వరుణునితోను, మ హేశ్వరస్వయంభూభ్యామ్=మ హేశ్వరునితోను (బ్రహ్మదేవుని 

తోను,తథా=మరియు, దశరథేన చాదశరథునితోను, సమాగమ్య=కలి సి, తైఃణవా 
రిచేత్కదత్తవరః=ఇవ్వబడిన వరములు గలవాడై, సమాగతైజావచ్చిన, బుషీభిణాబు 
షులచేతను, సురర్షిభిశ్చ=దేవర్షులచేతను, వరాన్=వరములను, లేభే=పొందెను. 

తా. శ్రీమంతుడు, శత్రుసంహారకుడు అయిన రాముడు ఇంద్రయమ 
వరుణులతోను, మహేశ్వర  బహ్మదేవులతోను, దశరథునితోను కలిసి వారి 
నల్ల వరములను పొందెను. అక్కడికి వచ్చిన బుషులు, దేవర్లులూ కూడ 
౧ | 

రామునకు వరము లిచ్చిరి. 51, 52 

మూ. స తు దత్తవరః (పీత్యా వానరైశ్ళ సమాగతః, 53 
we | 9 ' ; పుష్పకేన విమానేన కిష్కిన్హామభ్యుపాగమత్. 

ప్ర అ. (పీత్యాషంప్రేమచేత, దత్తవరః=ఇవ్వబడిన వరములు గల, సః 

తు=ఆ రాముడు, వానరైః చ= వానరులతో, సమాగతఃానూడినవాడై, పుష్ప కేన 

విమానేన=పుష్పకవిమానముచేత, కిష్కిన్ధామ్=కి ష్కింధన్సు అభ్యుపాగమత్ =చేరెను. 

తా. ప్రేమతో వారందరూ ఇచ్చిన వరములు తీసికొని రాముడు 

వానరులతో కలిసి పుష్పకవిమానముపై కిష్కింధకు వచ్చెను. 353 

మూ తం గజ్ఞాం పునరానాద్య వసన్తం మునిసంనిధి, 54 

అవిఘ్నం పుష్యయోగేన శ్యో రామం ద్రస్ట్రమర్లని. 

ప్ర. అ. గజ్ఞామ్=గంగను, పునఃామరల, ఆసాద్య=చేరి, మునిసంనిధౌ= 

మునిసమీపమునందు, వసన్తమ్=నివసించుచున్న, తం రామమ్=ఆ రాముణ్ణి, 

పుష్యయోగేన=పుష్యమీనక్ష తసంబంధముచేత, అవిఘ్నమ్=విఘ్నములు లేకుండగా, 

శ్వః=రేపు, ద్రష్ణుమ్=చూచుటకు, అర్లసి=తగిఉన్నావు. 

తా. మరల రాముడు గంగాతీరము చేరి భరద్య్వాజముని ' ఆశ్రమములో 
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ఉన్నాడు. రేపు పుష్యయోగము. అందుచే ఎట్టి విఘ్నములూ లేకుండగా 
రాముణ్ణి రేపు చూడగలవు. ర్4 

మూ తతః స వాకె ర్మధురైర్లనూమతో 
నిశమ్య హృష్టో భరతః కృతాఇ్ఞలిః, 

ఉవాచ వాణీం మనసః ప్రహర్షిణీం 
oA 

చిరస్య పూర్ణః ఖలు మే మనోరథః. ర్ర్ 

ఇత్యార్లే శ్రీమద్రామాయణే ఆదికావ్యే 
యుద్ధకాళల్లే షడ్వింశత్యధికశతతమః సర్గః, 

ప్ర అ తతఃఅటు పిమ్మట, భరతః=భరతుడు, హనూమతః౭హను 
మంతునియొక్క, మధురైణామధురములైన, వాక్యఃావాక్యములచేత, నిశమ్య= 
(రామవృత్తాంతమును) విని, హృష్టః=సంతో షించిన్వాడై, కృతాష్టలిఃాకట్టబడిన 
దోసిలి కలవాడై, మనసఃామనస్సుకు, |ప్రహర్షిణీమ్=ఆనందమును కలిగించు, 
వాణీమ్=వాక్కును, ఉవాచాపలికెను. మే=నాయొక్క, మనోరథః=కోరిక, 
చిరస్య=చిరకాలమునకు, పూర్ణః ఖలు=నిండినది కదా. 

తా. భరతుడు మధురములైన హనుమంతుని మాటలు విని సంతోషించి 
అంజలి ఘటించి మనస్సుకు సంతోషము కలిగించు విధముగా --ానా కోరిక 
చాల కాలానికి తీరినది కదా” అని పలికెను. రర 

“బాలానందిని" అను (శ్రీమద్రామాయణాం ధవ్యాఖ్యానమునందు 
యుద్దకాండలో నూటలఇరువదియారవ నర్గ నమాస్తము. 



అథ సప్తవింశత్యధికశతతమః సర్గః 

మూ. _ శ్రుత్వా తు పరమానన్హం భరతః సత్యవిక్రమః, 

హృష్టమాజ్ఞాపయామాస శత్రుఘ్నం పరవీరహా. 

ప్ర అ. సత్యవిక్రమఃసత్య మైన పరాక్రమము గల, పరవీరహా= 

శత్రువీరసంహారకుడైన, భరతః=భరతుడు, పరమానన్హమ్=అత్యానందకర మైన ఆ 

వాక్యమును, శ్రుత్వా తు=విని, హృష్టమ్=సంతో షించిన, శత్రుఘ్నమ్= శత్రుఘ్నుణ్ణి, 

ఆజ్ఞాపయామాస=ఆజ్ఞా పించెను. 
ఇ 

. 

తా. సత్యమైన పరాక్రమము గల, శత్రువీరసంహారకుడైన భరతుడు 

పరమానందకరములైన హనుమంతుని మాటలు విని, పంతోషించుచున్న 

శత్రుఘ్నుణ్లి ఇట్లాజ్ఞా పించెను. 
1 

మూ. దైవతాని చ సర్వాణీ చైత్యాని నగరస్వ చ, 

సుగన్హమా ల్యెర్వాది[తైరర్చన్లు శుచయో నరాః 

ప్ర. అ.  సర్వాణి=సమస్తమైన, దైవతాని=దేవతలను, _నగరస్య= 

నగరముయొక్క, చైత్యాని చాచతుష్పథ (నాల్లవీథులమొగ) .మండపములను, 

శుచయఃాపరిశుద్దులైన,  నరాఃమనుష్యులు, సుగన్లమాల్యెఃా సుగంధములతోను 

లతోను, వాది|తైణవాద్యములతోను, అర్బన్తు=పూజిరితురుగాక. _.. 

తా. పరిశుద్ధముగా ఉన్న నరులు దేవత అందరినీ, నగరముల 

లోని చతుష్పథములందున్న మండపములను, సుగంధములను పుష్పమాలలతోను 

వాద్యములతోను పూజించెదరుగాక, ద 2 

మూ. సూతాః స్తుతిపురాణజ్ఞా సర్వే వైతాలికాస్తథా, 

సర్వే వాదిత్రకుశలా గణీకాశ్చెవ సంఘశః .. 

రాజదారాస్త్రథామాత్యాః 'పైన్యాః సేవాజ్ఞనాగణాః, 
బ్రాహ్మణాశ్చ సరాజన్యాః శ్రేణిముఖ్యాస్తథా గణా 4 

2 
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అభినిర్యాన్తు రామస్య ద్రష్టుం శగినిభం ముఖమ్. 

ప్ర అ. స్తుతిపురాణజ్ఞాః=స్తుతులను పురాణములను ఎరిగిన, సూతాః= 
సూతులు, తథా=మరియు, సర్వే=సమస్త మైన, వైతాలికాః=వైతాళికులు (స్తోతపాఠ 
కులు), సర్వే=సమస్త మైన, పాదిత్రకుశలాః=వాద్యనిపుణులుసంఘశః=సంఘములుగా, 
గణీకాః= వేశ్యలురాజదారాణరాజభార్యలు, తథా=మరియు, అమాత్యాఃణమంధత్రులు, 
"సైన్యాః=బీతము తీసికొనే సైనికులు, "'పేనాజవాగణా?= అటవీ(పొంతాలనుండి 
అప్పు డప్పుడు తీసికొనబడే సేనలు, ప్రీగణములు, సరాజన్యాః=రాజపుత్రులతో 

కూడిన, బ్రాహ్మణాశ్చాబ్రాహ్మణులు, (శ్రేణీముఖ్యాః=వర్తకులు మొదలగువారి (శ్రేణుల 
ప్రధానులు, తధథా=మరియు, గణాః=ఆ యా వృత్తులవారి గణములు, రామస్య= 

రామునియొక్క, శశినిభమ=చందునితో సమానమైన, ముఖమ్=ముఖమును, 
ద్రష్టుమ్=-చూచుటకు, అభినిర్యాన్తు=బయలుదే రెదరుగాక. 

తా. స్తుతులు పురాణములు తెలిసిన సూతులు, అందరు వైతాళికులు, 

వాద్యనిపుణులు, వేశ్యలు, కౌసల్యాది రాజభార్యలు, అమాత్యులు, సైన్యములు, 
సేనలు, ప్రీగణములు, (బాహ్మణులు, రాజకునూరులు, (శేణీనాయకులు, గణములు 

రాముని చంద్రుని వంటి ముఖమును చూచుటకై బయలుదేరెదరుగాక. 3, 4 

మూ. భరతస్య వచః శ్రుత్వా శత్రుఘ్నః పరవీరహా, ర్ 
వి ప్రిరనేకపాహ్మ సీశ్చోదయామాన భాగశః. 

ప్ర_ అ. పరవీరహాశత్రువీరసంహారకుడైన, శత్రుఘ్నఃశతుఘ్నుడు, 
భరతస్య=భరతునియొక్క, వచః=వచనమును, శ్రుత్వావిని, అనేకసాహ్మసీణచాలా 
వేలమంది, వి స్త్రీణాకర్మకరులను, భాగశః= వేరువేరుగా, చోదయామాస=(పేరేపించెను.. 

తా. శత్రువీరసంహారకుడైన శత్రుఘ్నుడు భరతుని మాటలు విని, చాల 
వేలమంది కర్మకరులను, పనివారిని వేరు వేరు పనులు చేయుటకు గుంపు 
గుంపులుగా నియమించెను. 5 

మూ. సమం కురుత నిమ్నావి విషమాని సమాని చ, 6 

సానాని తు నిరస్యన్హాం నన్దిగ్రామాదితః పరమ్. 
య జాన్ యలు 

ప్ర. అ. ఇతణాఈ, నన్దిగ్రామాత్ =నందిగ్రామమునుండి, పరమ్=అవతలి 
వరకు, నిమ్నాని=పల్లములను, సమీకురుత=సమముగా ఉండునట్లు చేయుడు, 
విషమాణి=విషమములు, సమాని చ=సమములు . అయిన, స్థానాని=న్థానములు, 
నిరస్యన్హామ్=తొలగింపబడుగాక. 

తా, ఈ నందిగ్రామమునుండి అయోధ్యవరకు పల్లములను 

పూడ్చివేయుడు. విషమములుగాను, సమముగాను ఉన్న స్థానాలను ఆ భేదము. 
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లేకుండునట్లు సమము చేయుడు. 6 

మూ, సీళ్లున్తు పృథివీం కృత్స్నాం హిమరీ తేన వారిణ్యా 7 

తతో౭_భ్యవకిరన్త (న్యే లాజైః పుష్పెశ్చ సర్వతః. 

ప్ర అ. కృత్వా ఎమ్ాసమస్త మైన, . పృథివీమ్=నేలను, హిమశీ 
లేనామంచువలె చల్లని, వారిణా౭ఉదకముచేత, _ సిషన్తు=తడుపుదురుగాక. 
తతః=అటుపిమ్మట, అన్యే=ఇతరులు, సర్వతణాలన్ని వెపుల, లాజైః= పేలాలచేతను, 

పు ప్పెశ్చ=పుష్పములచేతను, అభ్యవకీరన్తు=చల్లెదరు గాక. 

తా. నేల నంతను మంచువలె చల్లనైన నీటితో తడపవలెను. మరి 
కొందరు అన్నివైపులా పేలాలు, పువ్వులు చల్లవలెను. 7 

మూ. సముచ్చితపతాకాస్తు రథ్యాః పురవరోత్త మే, 8 
శోభయన్తు చ చేశ్మాని సూర్యస్యోదయనం ప్రతి. 

ప్ర. అ. పురవరోత్తమే=పురములలో (శ్రేష్టమైన అయోధ్యయందు, 
రథ్యాణావీథులు, సముచ్చిత పతాకాణఎత్తబడిన పతాకలు కలవిగా చేయబడు 
గాక, సూర్యస్య=సూర్యునియొక్క, ఉదయనం (ప్రతిఉదయము సమయానికి, 

వేశ్ళాని=గృహములను, శోభయన్తు=అలంకరింతురు గాక. 

తా. అయోధ్యానగరములోని వీథులలో పతాకలు ఎగురవేయవలెను. 
సూర్యోదయము అగుసరికి ఇండ్లను అలంకరించవలెను. 8 

మూ, (పగ్గామముక్తపు ప్పశ్చే సుగనేః పషునర్ణ కః, 9 

రాజమార్గమసంబాధం కిరన్తు శతశో నరాః 

ప్ర. అ. శతశః=వందలక్ "లది, నరాః=మనుష్యులు, సుగనెః=మంచి 

వాసన గల, పఇ్బవ్యర్థకైః౭ఐదు రంగుల చేతను, స్రగ్దామము క్రి) ప్పెళ్చ= 

పుష్పమాలల పంక్తులచేతను, విడి పూవులచేతను, ఆసంబాధమ్=ఇరుకు “లేని, 

రాజమార్గమ్ =రాజమార్గమును, కిరన్తు=చిమ్మెదరు గాక. 

తా. వందలకొలది మనుష్యులు మంచి వాసన గల, ఐదు రంగుల 

చూర్ణములు, పుష్పమాలాపంక్తులు, విడి పువ్వులు విశాలమైన రాజమార్గమునందు 
చల్లవలెను. రంగులతో ముగ్గులు పెటి, మాలలు కటి, పువ్వులు చల్లవలెను.9 

నో ౧ ఈ. ల "ప ౧ 

మూ. తతస్తచ్చాసనం శ్రుత్వా శత్రుఘ్నస్య ముదాన్సితాః,. 10 

ధృష్టిర్ణయన్లో విజయః సిద్డార్థశ్చార్థపాధకః; . 
అశోకో మన్త్రపాలశ్చ సుమన్త్రశ్చాసి నిర్యయుఃణ 1 
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ప్ర. అ. తతః=అటు పిమ్మట, శత్రుఘ్నస్య=శత్రుఘమ్నునియొక్క, తత్ =ఆ, 

శాసనమ్=ఆజ్ఞను, శుత్యా= విని, ముదా=సంతోషముతో, అన్వితాఃణ=కూడినవారై, 
9 యట రీ = సి గ్ | ధృష్టి=ధృప్టు జయన్తః=జయంతుదు, విజయః=విజయుడు, ద్ధార్దశ్చ నద్దార్డుడు, 

ఆర్థసాధక=అర్థసాధకుడు, అశోకణఅశోకుడు, మన్త్రపాలశ్చ=మం త్రపాలుడు, సుమ 
న్తుశాప=సుమంధత్రుడు, నిర్యయుః=బయల్వెడలిరి, 

తా అటు పిమ్మట శత్రుఘ్నుని ఆజ్ఞ విని ధృష్షి, జయంతుడు, 

విజయుడు, సిద్దార్టుడు, అరసాధకుడు, అశోకుడు, మంత్రపాలకుడు, సుమంత్రుడు 

సంతోషముతో పెయలుడేరీకి. 10, 1. 

మూ, మత్తెర్నాగసహసైశ్ళ సధ్వజైః సువిభూ షితైః, 

అపశే హెమకక్షాభిః సగజాభిః కరేణుభిః, 12 

నిర్యయు స్త గరయా యుక్తా రథైశ్చ సుమహారథాః. 

ప్రై అ. మత్తైె=మదించిన, సధ్వజైః=ధి జములతో కూడిన, సుని 
భూ షితైః=బాగా అలంకరెేరచబడిన,  వాగసహంపైఃఏనుగుల6 సహస్రములచేత 
(కొందరు), అపరే తు=మరికొందరైతే, హేమకక్షాభీక=బంగారు నడుము త్రాళ్ళు 
గల, సగజాభి=గజములతో కూడిన, కరేణుభిః=ఆడ ఏనుగులచేతను, సుమహా 

రథాః=ఉత్తమములైన మహారథులు, రథైశ్చ=రథములచేతను, త్వరయా=తొందరతో, 
యుక్తాః=కూడినవారై, నిర్యయుః=బయలుదేరిరి. 

తా. కొందరు ధ్వజములతో కూడిన, బాగా అలంకరించిన మద గజముల 
నెక్కి, కొందరు బంగారు నడుము త్రాళ్ళు గల, ఏనుగులతో కూడిన ఆడ 
ఏనుగులపైనా, గొప్పమహారథులు రథముల మీదా శీఘ్రముగా బయలుదేరిరి. 12 

మూ. శక్త్యృసష్టిపాశహస్తానాం సధ్వజానాం పతాకినామ్, 13 
తురగాణాం సహ(సైశ్ళ ముఖ్యెర్ముఖ్యతరాన్వితై 
పదాతీనాం వహ్యపైశ్చ వీరాః పరివృతా యయుః, 14 

ప్ర. అ. తురగాణామ్=అశ్వములయొక్క, ముఖ్యెణా ప్రధానమైనవి, 
ముఖ్యతరాన్విత్రైఃజచాల (ప్రధానులైన వారితో కూడినవి అయిన్, సహ్యపైః= 

సహస్రములతోను, _ శక్త్యృష్టిపాశహస్తానామ్=శక్తులు, బుష్టులు, పాశములు 
హస్తములందు గల, సధ్వజా నామ్=ధ్వజములతో కూడిన, సతాకినామ్=పతాకలు 

గల, పదాతీనామ్=కాలిబంట్టయొక్క, సహ(గసైశ్చ=వేలచేతను, పరివృతాళణాచుట్టబడిన 

వారై, వీరాః=వీరులు, యయుః=వెళ్లిరి, 

తా, శక్తులు, బుష్టులు, పాశములు, చేతులలో ధరించిన ధ్వజములు, 
పతాకలు (గహించిన వేలకొలది కాలిబంట్లు, చాల ముఖ్యమైన యోధులు 
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ఎక్కిన, (పథధానములైన వేలకొలది గుజ్జములు వెంట రాగా వీరులు 

వెల్పిరి. 

మూ. తతో యావాన్యుపారూఢాః సర్యా దశరథ సి ప్రియః, 

కౌసల్యాం ప్రముఖే కృత్యా సుమిత్రాం చాపి ర్య 

కైకేయ్యా సహితాః సర్వా నస్తిగ్రామముపాగమన్. 
ప్ర. ఆ.  తతః=అఆటు పిమ్మట, సర్వా౭ః=సమప్త మై: మెన, దశరక్షని. 

శరథుని భార్యలు, యానాని=వాహనములను, ఉపరూరాలా ఎట వవారె 
ల్యామ్=కౌసల్యను, సుమిత్రాం చాపీాసుమ్మిత్రను, ప్రముఖే 
ఉంచుకొని, నిర్యయుఃాబయలుదేరిరి. సర్వాః=అందరూ, కైకేయ్యా 
స హితాః=కూడినవారైం, నష్హగ్రామ-వందిగ్రానుమును, ఉపాయయ 

ముందు ఉంచుకొని, వాహనము నెక్కి = బర 

కూడ నందిగ్రామము చేరిరి. 

మూ. ద్విజాతిముఖ్యెరర్మాత్మా గేణీముక్యన స సవైగమైవి 

మాల్యమోదకహ స్తిశ్చే మన్తి)భిర్భరతో ' వృతః, 

శజ్ఞభేరీనినాదైఫు _న్స్తిభిశ్చాభివన్దిత్వ 17 

ఆర్యపాద్యా గృ హీత్యా తు శిరపా ధ కోవిద 

పా ఇఖరం ఛత్రమాదాయ శుక్షమాలో ్వపకోజి we 

శుశ్తే చ వాలవ్యజనే రాజార్హ = హేముభూ షితే 

ఉపవాసక్ళనో దివల్చీరకృష్ణా ంజినొామ్యూర 

ప్రత్యుద్యయౌ తదా రామం మహాత్నా 

ర్ ఆ. వం. కా బాహ్మ మర్ [1 లత? ్ | హ్ 

స్పమాలలు మధన షదాములు ఇ వ
 గల, మసలా 

శేమలయొక్క ఛృమంచేత. వరిభిశ-పోత్రపాకకురిచేతు ఆ 
ఉనవాడు, ధర్మ కోవిద=ధర్మము తెలి సీన డు, పం 

క నె ంచినవాదడు, దీనాదీనుడ్సు రన | l మ క 

వస్ర్త్రములుగా గలవాడు, [భాతుణావాదిరుజరారా 
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పొందినవాడు, అయిన మహాత్మామహాత్ముడూ అయిన, భరతః=భరతుడు, 

ఆర్యపాదౌ=అన్నగారి పాదుకలను, శిరసా=శిరస్సుచేత, గృ హీత్వా= గ్రహించి, శుక్ష 

మాల్యోపశో భితమ్=తెల్లని పుష్పమాలలచేత ప్రకాశింపచేయబడిన, పాళ్లరమ్ తెల్లని, 
ఛత్రమ్=ఛత్రమును,  రాజాళ్లారాజుకు తగిన, హేమభూషితే=బంగారముచేత 

అలంకరించబడిన, శుశ్షే=తెల్లని, వాలవ్యజనే=వింజామరలను, ఆదాయవాగ్రహించ్చి, 

సచివైః సహ=మంత్రులతో కూడ, తదా=అప్పుడు, ప్రత్యుద్యయౌ=ఎదురు వెళ్లెను. 

తా. అప్పుడు ధర్మాత్ముడు, ధర్మములు తెలిసినవాడు, మహాత్ముడూ 

అయిన భరతుడు అన్నగారి పదములను శిరస్సు పై ఉంచుకొని ఆయనకు 

ఎదురుగా వెళ్లెను. ఆతడు ఉపవాసములచేత కృశించి దీనుడై, నారచీరలను. 
కృష్ణాజినమును ధరించి ఉండెను. ఇంత సుదీర్హకాలములో ఆతనికి సంతోషము 

తొలిసారిగా కలిగినది సోదరుని రాకను గూర్చి వినినప్పుడే. తెల్లటి పుష్పమాలలచేత 

అలంకరించబడిన శ్వేతచ్చత్రమును, బంగారముచేత అలంకరించిన, రాజుకు తగిన 

తెల్లని వింజామరలను కూడ తీసికొనివెళ్లైను. శంఖధ్వనులతోను, భేరీధ్యానములతోను 
బయలుదేరిన ఆతనిని వందిమాగధులు స్తుతించుచుండిరి. (బ్రాహ్మణ శేష్ణులు, 
(శ్రేణుల నాయకులు, వర్తకులు, పుష్పమాలలు మధురపదార్థములు తులలో 

ధరించిన మంత్రులు, సచివులు ఆ భరతుని వెంట ఉండిరి. 16-20 

మూ. అశ్యానాం ఖురశబ్దెశ్ళ రథనేమిస్వనేన చ, 
శజ్ఞదున్లుభినాదేన సంచచాలేవ మేదినీ. 21 

ప్ర. అ. అశ్వానామ్=గుజ్జములయొక్క, భురశబ్దేన=డెక్కల చప్పుడుచేతను, 

రథనేమిస్వనేన చారథచక్రాంతముల ధ్వనిచేతను, శజ్ఞదున్దుభిఘహో షేణ=శంఖముల 
దుందుభుల ధ్వనిచేతను, మేదినీ=భూమి, సంచచాలేవ=అదరిన ట్లయ్యెను. 

తాం గుజ్జముల డక్కల చప్పుళ్ళచేతను, రథచక్రాంతముల ధ్వనిచేతను, 

శంఖదుందుభుల  నాదముచేతను భూమి అదరినట్లు అయ్యెను. 21 

మూ. కృత్స్నం తు నగరం తత్తు నన్తిగ్రామముపాగమత్, 

సమీక్ష | భరతో వాక్యమువాచ పవనాత్మజమ్,. 22 

ప్రై అ తత్ =ఆ, కృత్స్నమ్=సమస్త మైన, నగరమ్=నగరము, 
నన్దిగ్రామమ్=నంది[గ్రామమును, ఉపాగమత్ =చేరెను. భరతః=భరతుడు, సమీక్ష్య= 
పరికించి చూచి, పవనాత్మజమ్=హనుమంతుణ్ణి గూర్చి, వాక్యమ్=వాక్యమును, 
ఉవాచ=పలి కను. 

తా. అయోధ్యానగర మంతా నందిగ్రామము చేరెను. భరతుడు 
పరిశీలించి చూచి హనుమంతునితో ఇట్లు పలికెను. 22 
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మూ. కచ్చిన్న ఖలు కౌపేయీ సేవ్యతే చలచిత్తతా, 
న హి పశ్యామి కాకుత్ స్ట రామమార్యం పరంతపమ్, 23 

ప్రై అ. కాపేయీ=కపీకి సంబంధించిన, చలచిత్తతా=చంచలచిత్తము 
కలిగి ఉండుట, న సేవ్వతే ఖలు కచ్చిత్ =నీచేత అవలంబించబడుటలేదు కదా ! 

కాకుత్ స స్టమ్= =కక్సుల్ స్టవంశీయుడు ,సరంతపమ్=శృతుసంహారకుడూ, ఆర్యమ్=అన్నగారు 

అయిన, రామమ్=రాముణ్ణి, న పశ్యామి హి=చూడను కదా ! 

తా. నీవు కపికి సహజమైన చపలచిత్తత్యమును చూపలేదు కద 
! ఎందుచేతననగా కకుత్ స్ట సవంశీయుడు, శత్రుసంహారకుడు, అన్నగారు అయిన 
రాముడు కనబడుటలేదు. * 23 
మూ. అధైవముక్తే వచనే హనూమానిదముబవీత్, 

అర్థ్యం విజ్ఞాపయన్నేవ భరతం సత్యవిక్రమమ్. = 24 
ప్రై అ. అథాఅటు పిమ్మట, ఏవమ్=ఇట్లు, వచనే=వచనము, 

ఉక్తే=సలకటడిన దగుచుండగా, హనుమాన్=హనుమంతుడు, సత్యవిక్రమమ్=సత్య 
మైన పరాక్రమము గల, భరతమ్= భరతుళ్లి గూర్చి, విజ్ఞాాయన్నవ= =విజ్ఞాపనము 

చేయుచునే, అర్థ్యమ్=అర్థయుక్త మైన, ఇదమీ=ఈ వాక్యమును, అబ్రవీత్ =పలికెను. 

తా, భరతుడు ఆ విధముగా పలుకగా హనుమంతుడు సత్యమైన 

పరాక్రమము గల ఆతనితో విజ్ఞాపన చేయుచు విషయపూర్వకముగా అర్థయుక్త మైన 
ఈ వాక్యము పలికెను. 24 

మూ. _ సదాఫలాన్ కుసుమితాన్ వృక్షాన్ ప్రాప్య మధుస్రవాన్, 
భరద్యాజప్రసాదేన మత్తభమరనాదితాన్. 25 

తస్య చైష వరో దత్తో వొసవేన పరంతప, 

స సైన్యస్య తవాతిథ్యం కృతం సర్వగుణాన్వితమ్. ౨06 

నిఃస్వనః శ్రూయతే భీమః ప్రహృష్టానాం వనౌకసామ్, 

మన్యే వానరసేనా సా నదీం తరతి గోవతీమ్. 27 

ప్ర అ. [25వ శ్లోకానికి 27వ శ్లోక పూర్వార్ణముతో అన్వయము 

26వ శ్లోకము అవాంతరవాక్య్వము.] భరద్వాజ ప్రసాదేనైభరద్యాజుని అను 

గహముచేత, సదాఫలాన్ =ఎల్లప్పుడూ ఫలములు గల, కుసుమితాన్ =పుష్పించిన, 

మధుస్తవాన్=లేనెను స్రవించు, మత్తభమరనాదితాన్= =మదించిన తుమ్మెదలచేత 

ధ్వనింపజేయబడిన, వృక్షాన్ =వృక్షములను, వ్రాష్యాపాంది, ప్రహృష్టానామ్=సంతో 

షించిన, వనౌకసామ్=వానరులయొక్క, భీమః=భయంకరమైన, నిఃస్వనణాధ్య్వని, 

శూయతే=వినబడుచున్నది. _ పరంతపాశ్శత్రుసంహారకుడా, _ తస్య=భరద్వాజునకు, 
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ఏషః=ఈ, నరణావరము; వాసవేన=దే వేంద్రునిచేత, దత్తః=ఇవ్వబడినది. స సైన్యస్య= 
"సైన్యముతో కూడిన, తవానీకు, సర్వగుణాన్వితమ్=సమస్తగుణములతో కూడిన, 
ఆతిథ్యమ్=ఆతిథ్యము, కృతమ్=చేయబడినది. సా=ఆ, వానరేేనా=వానరోన, 

గోమతీం నదీమ్=గోమతీ నదిని, తరతి=దాటుచున్నది అని, నున్యే=తలచు చున్నాన్ను 

తాం భరద్వాజముని అనుగ్రహముచే ఎల్లప్పుడు ఫలాలు గలవి, 

పుష్పించినవి, తేనెను (స్రవించుచున్నవి మదించిన తుమ్మెదలచేత ధ్వనింపచేయ 

బడినవీ అయిన వృక్షములు కనబడుటచే సంతో షించిన వానరుల భయంకరమైన 

ధ్వని వినబడుచున్నది. ఆ వానరసేన , గోమతీనదిని దాటుచున్న దని 
| సంహారకుడా |! ల we ల 

అనుకొనుచున్నాను. ఓ శత్రుసం భరద్వాజునకు దేవేంద్రుడు అట్టి 

వరమును ఇచ్చి ఉన్నాడు. అందుచేతనే నీకు నీ సైన్యమునకు పూర్వము ఆతడు 
సకలగుణములతో కూడిన ఆతిథ్యమును ఇచ్చినాడు. 25-27 

మూ. రజోవర్షం సముద్భూతం పశ్య సాలవనం ప్రతి, 

మన్యే సాలవనం రమ్యం లోపయన్తి ప్లవంగమాః. 28 

ఖో 

ప్ర అ సాలవనం ప్రతి=సాలవనము చెపు, సముద్భ్ఫూతమ్=పు 

ట్టిన, రజో వర్షమ్ =పరాగవర్షమును, పశ్య=చూడుము, _ ప్లవంగమాః=నానరులు, 

రమ్యమ్=సుందరమైన , సాలవనమ్=సాలవనమును, _లోలయన్తి=కదుపు చున్నారు 
అని, మన్యే=తలచెదను. 

తా. ఆ సాలవనమువైపు పరాగవర్షము బయలుదేరినది. చూడుము. 
వానరులు సుందరమైన ఆ సాలవనమువైపు కదల్స్పివేయుచున్నా రని తలచెదను, 

మూ. తదేతద్ద్రశ్యతే దూరాద్విమానం చన్చుసంనిభమ్, 1 

విమానం పుష్పకం దివ్యం మనసా బ్రహ్మనిర్మి తమ్. 20 

ప్ర. అ. చన్తుసంనిభమ్=చంద్రునితో సమానమైన, తత్=ఆ, ఏతత్ =ఈ, 

విమానన్=విమానను, దూరాత్=దూరమునుండి, దృశ్యలే=చూడబడు చున్నది. 

దివ్యమ్=దివ్యమైన, పుష్పకం విమానమ్=ఈ పుష్పకవిమానము, బ్రహ్మణా=బ్రహ్మ 

చేత (విశ్వకర్మ చేత), మనసా=మనస్సుచేత, నిర్మితమ్=నిర్మిం చబడినది. 

తా. అదుగో ! చంద్రునితో సమానమైన విమానము దూరమునుండి 

కనబడుచున్నది. దివ్యమైన ఈ  పుష్పకవిమానమును విశ్వకర్మ మనస్సుచేత 

నిర్మించినాడు. 29 

మూ. రావణం బాన్టవః సార్ధం హత్యా లబ్దం మహాత్మనా, లో 

తరుణాదిత్యసంకాశం విమానం రామవాహనమ్, 30 
ధనదస్య ప్రసాదేన దిన్యమేతన్మనోజవమ్. 
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(ప. అ, రావణమ్=రావణుళ్లి x బాన్హవైః సారమ్=-బంధువులతో కూడి 1 
హత్వొాచం పి మహా త్మనా=మవాత్ము డన రామునిచేత, అబమ్ు=పాంచబజిన 
శరుణాదిత్యసం కాశమ=-బాలసూర్యునితో సమానమైన, రామవాహనమ్ 
వాహనముగా ఉన్న, ఎతత్ =ఈ, దివ్యమ్=దివ్యమైన, మనోజవమ్=మనో వేగము 
గల, విమానమ్=విమానము, ప్రసాదేనాబ్రహ్మ దేవువి అనుగ్రహముచేత, ధ 
కుబేరునికి సంబంధించినది. 

తా మహాత్ముడైన రాముడు రావణుళ్లో ఆతని బంధువులను చంపీ 
ఈ విమానమును సంపాదించినాడు. (ప్రస్తుతము రాముని వాహనముగా ఉన్న 
బాలసూర్యునితో సమానమైన, మనోవేగము గల ఈ దివ్యవిమానము 
అనుగహముచేత కుబేరునకు లభించినది. 

మూ. ఏతస్మిన్ భ్రాతరౌ వీరౌ వైదేహ్యా సహ రాఘవ, 3! 

సుగ్రీవశ్చ మహాతేజా రాక్షసశ్చ విభీషణః, 

ప్ర, అ. వీరౌ=వీరులైన, భ్రాతరౌ=సోదరులైన, వై 
కూడిన, రాఘవౌ=రామలక్ష్మణులు, మహాతేజా గ్ హ్హ వు 

విమానములో ఉన్నారు. 

తా. ఈ విమానములో సోదరులైన వీరులు రామలక్ష్మణులు ఎత, 

గొప్ప తేజస్సు గల సుక్రీవుడు, విభీషణుడు ఉన్నారు. 31 

మూ. తతో హర్షసముద్భూతో నిఃస్వనో దివమప్ప 
8 ువవదానాం రామో౭_యమితి కర్తిళ (ఆుబొలయువవృడ్డానాం 

అని, కీర్తితే=చెపబడగా, ప్ర్రీబాలయువవృద్దానామాషులం 

యువకులయొక్క వృద్దులయొక్క, హర్షముయ్యూ పంట్ 

నిఃస్వనఃా ధ్వని, దివమ్=ఆకాశమును, అ జ జపం రంల 

బాలలు, యువకులు, వృద్దులు 

= ఠా 

నుండి, అవతీర్య=దిగి, మ హీమ్=భూమిన్కి గ 
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విమానస్థమ్=విమానమునందున్న, తమ్=ఆ రాముళ్లో, అమ్బ రే=ఆకాశమునందున్న, 

సోమమివై=చం(ద్రుణ్ణి వలె, దదృశు=చూచిరి. 

తొ. రథములనుండి, ఏనుగులనుండి, గుజ్జములనుండి. దిగి నేలమీద 

నిలచిన వాళ్ళందరూ విమానములో ఉన్న ఆ రాముళ్లో ఆకాశములో ఉన్న 

చంద్రుణ్ణి చూచినట్లు చూచిరి. 33 

మూ. ప్రాళ్టులిర్భరతో భూత్వా ప్రహృష్టా రాఘవోన్నుఖః, ర్రెడ్త 

స్వాగతేన యథాక్షైణ తతో రామమపూజయత్. 

ప్ర అ. 'ప్రాష్టలిః=ఎత్తబడిన దోసిలి గల, (ప్రహృష్టణాసంతో షించిన, 

_ భరతః=భరతుడు, రాఘవోన్ముఖఃరామునకు అభిముఖుడుగా, భూత్వా=అయి, 
యథార్లేణ=తగిన, స్వాగలేన=స్వాగతముచేత, రామమ్=రాముణ్ణి, అపూజయత్ = 
పూజించెను. 

తా. భరతుడు దోసిలి కట్టి ఆనందముతో రామునకు ఎదురుగా 

ముఖము పైకెత్తి నిలచి తగు విధముగా స్వాగతవచనములతో  రాముళ్లి 
పూజించెను. 34 

అ ల. నన్ ం మూ. మనసా బ్రహ్మణా సృష్ట విమానే భరతా(గజః, తెరి 

రరాజ పృథుదీర్షాక్షో వజపాణీరివాపరః. 

ప్ర. అ. మనసా=మనస్సుతో, బ్రహ్మణా= బ్రహ్మచేత, సృ షేసృష్టింపబ 

డిన, విమానే=విమానమునందు, పృథుదీర్హాక్ష $= పెద్ద, విశాలములైన నేత్రములు 

గల, భరత్యాగజః=రాముడు, అపరఃమరియొక, వజపాణిరివ= దేవేంద్రుడు వలె, 
వ్ 

బహ్మదేవుడు మనసా సృజించిన ఆ విమానములో ఉన్న, “పెద్దవైన 

విశాలనులైన త్రములు గల రాముడు రెండవ దేవేంద్రుడు వలె ప్రకాశించెను. 

35 

మూ. తతో విమానాగ్రగతం భరతో భాతరం తదా, 36 

వవన్దే ప్రణతో రావముం మేరుస్ట్రమివ భాస్కరమ్. 

ప్ర అ. తతః =అటు సిమ్మట, భరతః=భరతుడు, విమానాగ్రగతమ్= 

విమానాగ్రమునందున్న, మేరుస్టమ్= =మేరుపర్వతము మీద నున్న, భాస్కరం 
యధథా౭సూర్యుడు వలె ఉన్న, రామమ్ =రాముణ్ణి, తదా=అప్పుడు, ప్రణతః=వంగి 
నవాడైై వవస్తనమస్కరించెను. 

తా. పిమ్మట భరతుడు మేరుపర్వతముమీద ఉన్న సూర్యుడు వలె, 
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విమాన్నాగమునం దున్న రామునకు వంగి నమస్కారము చేసెను. 36 

మూ. తతో రామాభ్యనుజ్ఞాతం తద్విమానమనుత్త మమ్, 37 
హంసయుక్తం మహావేగం నిపపాత మహీతలే. 

ప్ర. అ. తతఃఅటు పిమ్మట, అనుత్తమమ్=చాల ఉత్తమము, హంసయు 
కృము=హంసల ప్రతిమలతో కూడినది, మహావేగమ్=గొప్ప వేగము గలదీ అయిన, 
తత్ విమానమ్=ఆ విమానము, రామాభ్యనుజ్ఞాతమ్=రామునిచేత అనుజ్ఞ 

ఇవ్వబడినదై, మహీతలే=నేలమీద, నిపపాత=దిగెను. 

తా పీమ్మట చాల ఉత్తమము, హంసల (పతిమలు కలది, గొప్పు: 
వేగము గలది అయిన ఆ విమానము రాముని ఆజ్ఞచేత నేలమీద దిగెను.37 

మూ. ఆరోపితో విమానం తద్భరతః సత్యవిక్రమః, 38 

రామమాపాద్య ముదితః పున రేవాభ్యవాదయత్ . 

ప్ర. అ. తత్ విమానమ్=ఆ విమానమును, ఆరో పితః=ఎక్కించబడిన, 
సత్యవిక్రమఃసత్యమైన పరాక్రమము గల, భరతః=భరతుడు, రామమ్=రాముల్ణి, 
ఆసాద్య=సమీపించి, పునరేవ=మరల, అభ్యవాదయత్ =నమస్కరించెను. 

తా. రాముడు విమానమును ఎక్కించగా సత్యమైన పరాక్రమము గల 
భరతుడు రాముణ్ణి చేరి మరల  అభివాదనము చేసెను. 38 

మూ. తం సముత్లాప్య కాకుత్ణ ఎశ్చిరస్యాక్షి పథం గతమ్, 39 

అజ్కే భరతమారోహ్య ముదితః పరిషస్వజే, 

ప్ర. అ. కాకుత్హ్రఃారాముడు, చిరాయ=చిరకాలమునకు, అక్షిపథమ్=నేత్ర 
మార్గమును, గతమ్=పొందిన, తమ్=ఆ, భరతమ్=భరతుళ, సముత్లాష్య=లేవదీ సి, 
అజ) మ్=తొడను, ఆరోప్య=అధి స్పింపబే సి, ముదితః=సంతో షించినవాడై, పరిష 

స్వజే=కౌగిలించుకొ నెను. 

తా. రాముడు చిరకాలానికి కనబడిన ఆ భరతుళి పైకి లేవదీసి తన 
తొడపై కూర్చుండబెట్టుకొని, ఆనందముతో కౌగలించుకొనెను. 39 

మూ. తతో లక్ష ్మణమాసాద్య వెదే హీం చ పరంతప . 40 

అధథాభ్యవాదయత్సీతో భరతో నామ చాబవీత్. 

ప్ర. అ. తత=లఅటు పిమ్మట, పరంతపః=శతుసంహారకుడైన, భరతః=భర 

తుడు, |పీతణ౯సంతో షించినవాడై, లక్ష్మణమ్=లక్ష్మణుళ్లీ, వైదేహీం చాసీతను, 
ఆసాద్య=పాొంది, అధథ= పీమ్మట, అభ్యవాదయత్ =నమస్కరించెను, నామ=పేరును, 
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అబ్రవీత్ చ=చెప్పెను. 

తా. పిమ్మట శృత్రుసంహారకుడైన భరతుడు సంతోషముతో లక్ష్మణుని 

వదకు, సీతవదకు వెళ్ళి తన పేరు చెప్పుచు నమస్కరించిను. 40 
య యి ల్ 

మూ. సుగ్రీవం కేకయీపుత్రో జామ్బవన్త మథాజ్ఞదమ్, 41 

మెనంచ ద్వివిదం నీలమృషభం పరిషస్వజే. 
CP 

గీ జామృవన్తమ్=జాంబవంతుణ్ణి, అబ్గదమ్ =అంగదుళ్లి, మైన్షమ్= మైందుళే, 

తా. పీమ్మట భరతుడు సుగీవుళ్లో, జాంబవంతుళ్ల, అంగదుళ్లో, 

మైంద-ద్వివిద-నీల-బుషభులను కౌగలించుకొ నెను. 41 

మూ. సుషేణం చ నలం చైవ గవాక్షం గన్లమాదనమ్, 42 

శరభం పనసం చైవ పరితః పరిషస్వజే. 

ఇ 

ప్ర అ. సుషేణం చాసుషేణుళ్లో, నలం చైవానలుళ్లి, గవాక్షమ్=గవాక్టుళ్లో; 

గన్హమా దనమ్=గంధమాదనుళ్ఞి, శరభమ్=శరభుళ్లి, పనసం చైవాపనసుళ్లో, పరితః= 

అంతటా (గాఢముగా లేదా పరితః=ఆ చుట్టుప్రక్కల ఉన్న, సుషేణాదులను), 

పరిషస్వజే=కాగలించుకొ నెను. 

4 

b . 

‘ 
ig 
ia 
a 
అ 
ii /. 

bl | 
i 

1 

తా. అక్కడనే ఉన్న సుషేణుణి, నలుణ్లీ, గవాక్తుణ్ణి, గంధమాదనుణ్లి, 
(nC) లం యాలి ca 

శరభుణ్ణి, పనసుణ్ణి కౌగలించుకొనెను. 42 

మూ. తే కృత్యా మానుషం రూపం వానరాః కామరూ పిణః, 43 

ల ఇ వ అలు 
కుశలం పర్యప్పచ్చం స్తై ప్రహృష్టా భరతం తదా. 

ప్ర అ. తదా=లఅప్పుడు, కామరూపిణః= స్వేచ్చారూపములు గల, తే 

వానరాః=ఆ వానరులు, మానుషం రూపమామనుష్యరూపమును, కృత్వా 

చేసి, ప్రహృష్టాణాసంతో షించినవారై, భరతమ్=భరతుణ్ణి, కుశలమ్=కుశలమును, 

పర్యపృచ్చన్ =అడిగిరి. 

తా. ఇచ్చానుసారము రూపములు ధరించగలిగిన ఆ వానరులు 

మనుష్యరూపములు ధరించి సంతోషించుచు భరతుళి కుశలప్రశ్న వేసిరి. 43 

మూ. _అథాబవీద్రాజపుత్రః సుగ్రీవం వానరర్షభమ్, 44 

పరిష్వజ్య మహాతేజా భరతో ధర్మిణాం వరః. 
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ప్ర. అ. అథ=అటుపిమ్మట, మహాతేజాః=గొప్ప తేజస్సుగల, ధర్మి ణామ్= 
ధర్మవంతులలో, వరః=, శేషు డెన, రాజపు[తః=రాజపుతుడెన, భరతః=భరతుడు, 
వానరరభమ్=వానర (శ్రేష్ణుడైన, సుగ్రీవమ్=సుగ్రీవుళ్లో, పరిష్వజ్య=కౌగలించుకొని,, 
అబ్రవీత్ =ప్రల్రికెను, 

తా. పిమ్మట దశరథపుత్రుడు, మహాతేజఃశాలి, ధర్మాత్ములలో (శ్రేష్పుడూ 

అయిన భరతుడు స్సుగీవుణ్ణి కౌగలించుకొని ఇట్లు పలికెను. 44 
| మూ, త్వమస్మాకం చతుర్జాం బై భ్రాతా సుగ్రీవ పత్టుమః, 45 

సాహార్దాజ్ఞాయతే మిత్రమసకారో౭_రిలక్షణమ్. ప 
జ లు సు 

ప్ర అ, సుగ్రీవాసుగ్రీవుడా | త్వమ్=నీవు, ఆస్మాకమ్=మాకు, 

చతుర్గామ్=నలుగురికీ, పఇమఃాఐదవ, (భ్రాతా౭సోదరుడవు. సౌహార్టాత్ = 
(పేమవలన, మిత్రమ్=మిత్రుడు, జాయతే=ఏర్పడును. అపకారణాఅపకారము, 
అరిలక్షణమ్=శతువుయొక్క లక్షణము. . : 

తా. స్నుగీవా ! నీవు మా నలుగురికీ ఐదవ సోదరుడవు. స్నేహమును 
| పట్టే మిత్రుడు ఏర్పడును. అపకారము చేయుట శత్రులక్షణము. ర్ 

| మూ. విభీషణం చ భరతః సాన్త్వవాక్యమథాబవీత్, 46 
దిషా త్వయా సహాయేన కృతం కర్మ సుదుష్కరమ్. 

ప్ర. అ. అథ=అటుపిమ్మట, భరతః=భరతుడు, విభీషణం చ=విభీషణుని 
| గూర్చి, సాన ్రవాక్యమ్=మంచి మాటను, అబవీత్ =పలికెను. దిష్ట్యా=దైవవశము 

| చేత, సహాయేన=సహాయుడవైన, త్యయా౭నీచేత, సుదుష్కరమ్=చేయుటకు చాల 
కష్టమైన, కర్మ=పని, కృతమ్=చేయబడినది. వ. .. 

తా. పిమ్మట భరతుడు విభీషణునితో -- అదృష్టవశముచేత నీవు 
సహాయుడవుగా ఉండి చేయుటకు: చాలా - కష్టమైన పని చేసితివి. (లేదా నీవు 

1 ' సహాయుడుగా ఉండుటచేత రాముడు చేయ శక్యము కాని పని చేయగలిగినాడు). 

| మూ. శత్రుఘ్నశ్చ తదా రామమభివాద్య సలక్ష్మణమ్, 47 
([ - సీతాయాశ్చరణా వీరో వినయాదభ్యవాదయత్. 

' సలక్ష్మణమ్=లక్ష్మణసహితుడైన, రామమ్=రాముణ్ణి, _ అభివాద్య=నమస్కరించి, 

i 

వాదయత్ =నమస్కరించెను. న. స్త 

తా. అప్పుడు వీరుడైన శత్రుఘ్నుడు. రామలక్ష్మణులకు నమస్కరించి 

ధ్ర. అ. తదాఅప్పుడు, వీరణావీరుడైన, శత్రుఘ్నశ్చాశత్రుఘ్నుడు, 
సీతాయాః= సీతయొక్క, చరణొ=పాదములను, వినయాత్ =వినయమువలన, అభ్య 

పత. వ. 
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వినయముతో సీత పాదములకు నమస్కరించెను. 47 

మూ. రామో మాతరమాసాద్య వివర్ణాం శోకకర్శితామ్, 48 

జగ్రాహ ప్రణతః పాదౌ మనో మాతుః ప్రహర్షయన్. 

సో ప్ర, అ. రామః=రాముడు, వివర్దామ్= మారిపోయిన రంగు గల, శోకకర్శి 

తామ్ =శోకముచేత కృశింపచేయబడిన, " మాతరమ్=తల్లిని, ఆసాద్య=సమీ పించి, 

ప్రణతః=వంగినవాడై, మాతుఃతల్లియొక్క, మనః=మనస్సును, ప్రహర్షయన్ =సం 
తోషపెట్టుచు, పాదౌ=పాదములను, జగ్రాహాపట్టుకొనెను. 

తా. రాముడు, శోకముచేత కృశించినదై శరీరచ్చాయ మారిపోయిన 

తల్లి దగ్గరకు వెళ్లి ఆమె మనస్సుకు సంతోషము కలిగించుచు వినయముతో 

పాదాభివందనము" చేసెను. 48 

మూ. అభివాద్య సుమిత్రాం చ కైకేయీం చ యశస్వినీమ్, 49 
స మాతృాశ్చ తతః సర్వాః పురో హితముపాగముత్. 

ప్ర. అ. సజారాముడు, సుమిత్రాం చాసుమిత్రను, యశ స్వినీమ్=కీర్తి 
గల, కైకేయీం. చ=కైకేయిని, అభివాద్య=నమస్కరించి, సర్వాణాసమస్త మైన, 
మాత్యాశ్చ=తల్లులను నమస్కరించి, తతః=అటు పిమ్మట, పురో హితమ్=పురో హి 

తుణ్ణి, ఉపాగమత్ =సమీ పించెను. 

తా. రాముడు సుమిత్రకు, కీర్తి గల కైకేయికి, సమస్తమైన తల్లులకు 
నమస్కారము చేసి పిమ్మట పురోహితుడైన వసిషుని దగ్గరకు వెళ్లి నమస్కరించెను. 

మూ. స్వాగతం తే మహాబాహో కౌసల్యానన్లవర్తన, 50 
అలా 

ఇతి ప్రాక్టలయః సర్వే నాగరా రామమబ్రువన్. 

ప్ర. అ. మహాబాహో=గొప్ప బాహువులు గలవాడా ! కౌసల్యానన్హవర్హన=కౌస 

ల్యయొక్క ఆనందమును వృద్ధి పొందించువాడా ! తేానీక్స్కు స్వాగతమ్= “స్యాగతము, 
ఇతి=లని, స సర్వే=సమస్త మైన, నాగరాః=నగరజనులు, ప్రాఖ్టలయః=ఎత్త బడిన దోసిళ్లు 
కలవారై, రామమ్=రాముళ్లి గూర్చి, అబువన్ =పలికిరి. 

తా. “ఓ ! మహాబాహూ ! కౌసల్య ఆనందమును వృద్ధిపొందించు 

రామా ! నీకు స్వాగతము” అని నగరజను లందరు అంజలులు ఘటించి 

 నమస్కరించుచు రామునితో పలికిరి. 50 

మూ.  తాన్యక్ఞలిసహస్రాణి ప్రగృహీతాని నాగరైః, ~~ 51 

వ్యాకోశానీవ పద్మాని దదర్శ భరతాగ్రజః. 
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ప. అ నాగరైః=నగరజనులచేత, ప్రగృ హీతాని=గ్రహింపబడిన, తౌం=ఆ, 
ఆజ్ఞ్యరిసహ స్రాణి= వేలకొలది దో సిళ్లను, భరత్యాగ్రజః=రాముడు, వ్యాకోచాని=విక 
సించిన, పద్మానీవాపద్మములను వలె, దదర్శ=చూచెను. 

తా ఆ నాగరకులు నమస్కరించుచు కట్టిన వేలకొలది. దో సిళ్లు 
రామునకు వికసించిన పద్మములు వలె కనబడెను. 51 

మూ. పాదుకే తే తు రామస్య గృహీత్వా భరతః స్వయమ్, ర్2 
చరణాభ్యాం నరేన్హుస్య యోజయామాస ధర్మవిత్. 

ప్ర. అ. ధర్మవిత్ =ధర్మములను ఎరిగిన, భరతఃభరతుడు, రామస్య= 
రామునియొక్క, తే=ఆ, పాదుకే=పాదుకలను, గృహీత్వా=గ హించి, స్వయమ్= 
స్వయముగా, నరేన్తుస్య=ప్రభువైన రామునియొక్క, చరణాభ్యామ్=పాదములతో, 
యోజయామాస=కూర్చెను. 

తా, ధర్మములను ఎరిగిన భరతుడు ఆ రాముని పొదుకలు తీసికొని 
స్వయముగా ఆతని పాదాలకు తొడిగెను. 52 

మూ. అబ్రవీచ్చ తదా రామం భరతః స కృతాళ్ణులిః, రి 

ఏతత్తే సకలం రాజ్యం న్యాసం నిర్యాతితం మయా. 

ప్ర. అ. సః భరతః=ఆ భరతుడు, కృతాళ్టులిః= చేయబడిన దోసిలి 
లవాడ్రి, తదా=అప్పుడు, రామమ్ =రాముళ్లోగూర్చి,  అబ్రవీచ్చాపలికెను కూడ. 
న్యాసమ్=న్యాసముగా ఉన్న, (కొంతకాలము దాచ మని చెప్పి _ఒకరిదగ్గరి 
ఉంచిన వస్తువు న్యాసము), తే=నీయొక్క, సకలమ్=సమస్తమైన, ఏతత్ =ఈ, 
రాజ్యమ్=రాజ్యము, మయా=నాచేత, నిర్యాతితమ్=తిరిగి ఇచ్చి వేయబడినది. 

తా. అప్పుడు భరతుడు అంజలి ఘటించి రామునితో ఇట్లు పలికెను. 
---ీసీవ్య నావద్ద న్యాసముగా ఉంచిన ఈ రాజ్యమును -అంతనూ నేను తిరిగి 
అప్పగించుచున్నాను.” _ 53 

మూ. అద్య జన్మ కృతార్థం మే సంవృత్త శ్చ మనోరథః, రీక్త్ష 

యత్త్వాం పశ్యామి రాజానమయోధ్యాం పునరాగతమ్. 

ప్ర. అ. ఆద్య=నేడు, మే=నాయొక్క, జన్మాజన్మ, కృతార్ధమ్=చరితార్థ 

మైనది. మనోరథః చామనోరథము కూడ, సంవృత్తః= సిద్దించినది. యల్ = 
ఎందువలన, అయోధ్యామ్=అయోధ్యను గూర్చి, పునణామరల, ఆగతమ్=వచ్చిన, 
త్వామ్=నిన్ను, రాజానమ్=రాజునుగా, పశ్యామి=చూచుచున్నానో. 

తా. నీవు అయోధ్యకు తిరిగి వచ్చి రాజు కాబోవుట చూచుచున్నాను, 
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అందుచేత నేడు నా జన్మ _ చరితార్ధ మైనది. కోరిక తీరినది. ర్4 

మూ. అవేక్షతాం భవాన్ కోశం 'కోష్టాగారం గృహం బలమ్, 5్5్ 

భవతో సజసా సర్వం కృతం దశగుణం మయా. 

ప్ర. అ. భవాన్ =నీవు, కోశమ్=ధనాగారమును, కోషా గారమ్=ధాన్యాదులు 

నిలువ ఉంచు స్థానమును, గృహమ్=గృహమును, బలమ్=ా సైన్యమును, అవేక్ష 

తామ్=చూచెదవు క. భవతణానీయొక్క, తేజసా=తేజస్సుచేత, మయా=నాచేత, 

సర్వమ్=అంతా, దశగుణమ్=పది రెట్లు, కృతమ్= =చేయబడినది. 

తా. నీవు కోశమును, కోష్టాగారములను, గృహములను, “సైన్యమును 

చూడుము. నీ తేజస్సుచేత నేను అన్నింటినీ పది రెట్లు చేసినాను. ర్5్ 

మూ. తథా బ్రువాణం భరతం దృష్టా ; తం భ్రాతృవత్సలమ్, 56 

ముముచుర్యానరా బాష్పం రాక్తసశ్చ విభీషణః. 

ప్ర. ఆ. తథాఅట్టు, బువాణమ్=పలుకుచున్న, భాతృవత్సలమ్=సో 

దరునియందు (ప్రేమ గల, తం భరతమ్= ఆ భరతుళ్లి, దృష్టా ఎ్చూచి, 

వానరాఃావానరులు, బాష్పమ్=కన్నీటిని, ముముచుకావిడచిరి. రాక్షసః=రాక్షసుడైన, 

విభీషణః చావిభీషణుడు కూడ (విడచెను. 

తా. సోదరునియందు (ప్రేమ గల భరతుడు అట్టు పలుకుచుండగా 

విని వానరులు, విభీషణుడు కన్నీళ్లు రాల్సిరి. 56 

మూ. తః ప్రహర్షాద్భరతమజ్కమారోప్య రాఘవ 57 

యయౌ తేన విమానేన స సైన్యో భరతా శ్రమమ్. 

ప్ర. అ. తతః=అటు పిమ్మట, రాఘవః=రాముడు, ప్రహర్షాత్=సం 

తోషమువలన, భరతమ్=భరతుళ్లి, అజ్కమ్=తొడను, ఆరోప్య=అధి షింపచే సి, 

స సైన్యః= సైన్యముతో కూడినవాడై, భరతాశమమ్ాభరతుని ఆశమమును గూర్చి, 

యయౌ=వెళ్లెను. 

తా. పిమ్మట రాముడు సంతోషముతో భరతుళ్లి తొడపై కూర్చుం 

డబెట్టుకొని, ఆ విమానముమీదనే. సైన్యసహితుడై భరతుని ఆశ్రమమునకు 
వెళ్ళెను. 57 

మూ. _భరతాశ్రమమాసాద్య ససైన్యో రాఘవస్తదా, 58 

అవతీర్య విమానాగ్రాదవత స్టే మహీతలే. 

ప్ర. అ. తదా=అప్పుడు, రాఘవజారాముడు, భరతాశమమాభరతుని 

ఆశ్రమమును, _ఆసాద్య=పొంది, సాసైన్య= సైన్యముతో కూడినవాడైై విమా 
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నాగ్రాత్ =విమానాగ్రమునుండి, అవతీర్య=దిగి, మహీతలే=నేలమీద, అవత స్ట్రే= 
నిలచెను, 

తా. అప్పుడు రాముడు భరతుని ఆశ్రమము చేరి, సైన్యముతో ఆ 
విమానమునుండి దిగి నేలమీద నిలచెను. 58 

మూ, అ[బవీత్తు తదా రామస్తద్విమానమనుత్త మమ్, 59 

వహ వైశవణం దేవమనుజానామి గమ్యతామ్. 

బి (ప్రై అ. తదా=అప్పుడు, రామఃరాముడు, అనుత్తమమ్ =చాల 

మైన, తత్=ఆ, _విమానమ్= విమానమును గూర్చి, అబ్రవీత్ =పలికెను. 
వమ్=ప్రభువైన, వైశవణమ్= కుబేరుళ్ల, వహ=మోయుము. అనుజానామి=అనుజ్ఞ 

ఇచ్చుచున్నాను. గమ్యతామ్=వెళ్లైదవు గాక. 

తా. అప్పడు రాముడు అత్యుత్తమమైన ఆ విమానముతో --- “ఇటుపై 

ప్రభువైన కుబేరుని వాహనముగా ఉండుము. అనుజ్ఞ జ్ఞ ఇచ్చుచున్నాను, వెళ్ళుము” 
అని పలికెను. 59 

మూ. తతో రామాభ్యనుజ్ఞాతం తద్విమానమనుత్తమమ్, 60 
ఉత్తరాం దిశముద్దిశ్య జగామ ధనదాలయమ్. 

ప్ర. అ. తతః=అటు పిమ్మట, రామాభ్యనుజ్ఞాతమ్=రామునిచేత అనుజ్ఞ 

ఇవ్వబడిన, అనుత్తమమ్=చాల (శ్రేష్టమైన, తత్ విమానమ్=ఆ విమానము, ధనదా 

లయమ్ ఉద్దిశ్య= కుబేరుని గృహమును ఉద్దేశించి, ఉత్తరాం దిశమ్=ఉత్తరదిక్కును 

గూర్చి, జగామ= వెళ్లెను. 

తా, పిమ్మట టౌ అత్యుత్త మమైన విమానము రామునిచేత ఆజ్ఞా పింపబడినదై 

కుబేరుని స్థానము చేరుటకె ఉత్తరము వైపు వెళ్ళిపోయెను. 

మూ. విమానం పుష్పకం దివ్యం సంగృహీతం తు రక్షసా, 61 

అగమద్ధనదం వేగాద్రామవాక్య ప్రచోదితమ్. 

ప్ర, అ, రక్షసా=రావణునిచేత, సంగృ హీతమ్= గ్రహింపబడిన, దివ్యమ్=ది 

వ్యమైన, పుష్పకం. 'విమానమ్=పుషృకవిమానము, రామవాక్యప్రచోదితమ్=రాముని 

వాక్యముచేత, గురేపింపబడి, వేగాత్ =వేగమువలన, ధనదమ్=కుబేరుని గూర్చి, 

అగమత్ = =వెళ్ళెను. 

తా. రావణుడు అపహరించిన ఆ పుష్పకవిమానము రాముని ఆజ్ఞ 

ప్రకారము. వేగముగా కుబేరుని దగ్గరకు వెళ్ళాను. " 61 
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మూ. పురో హితస్యాత్మసమస్య రాఘవో 

బృహస్పతేః శక్ర ఇవామరాధిపః, 

నిపీడ్య పాదౌ పృథగాసనే శుభే 

సహైవ తేనోపవివేశ వీర్యవాన్. 62 

ఇత్యార్డే శ్రీమద్రామాయణే ఆదికావ్యే 

యుద్దకాత్తే పప్తవింశత్యధికశతతమః సర్గః. 
స (6 AM 

ప్ర అ వీర్యవాన్ =పరాక్రమవంతుడైన, రాఘవః=రాముడు, ఆత్మస 

మస్య=తనకు తగిన, పురో హితస్య=పురో హితునియొక్క, పాడౌ=పాదములను, 

అమరాధిపః=దేవతల ప్రభువైన, శక్రః౭ఇంద్రుడు, బృహస్పతేః ఇవాబృ్బహస్పతి 

యొక్క పాదములను వలె, నిపీడ్య=స్తు శించి, తేన సహైవాఆతనితో కూడ, 
శుభే=శుభమైన, పృథగాసనే=వేరు ఆసనమునందు, ఉపవివేశాకూర్చుండెను. 

తా. పరాక్రమవంతుడైన రాముడు తనకు తగిన పురోహితుడైన వసిష్ణని 
పాదములకు, దేవతాప్రభువైన ఇంద్రుడు బృహస్పతి పాదములకు నమస్కరించి 

నట్లు నమస్కరించి ఆతనితో పాటు వేరు ఆసనముమీద కూర్చుండెను. 62 

“బాలానందిని” అను శ్రీమ.దామాయణాంభవ్యాఖ్యానమునందు 
యుద్దకాండలో నూటఇరువదిఏడవ నర్గ నమాప్తము, 



అథ అష్టావింశత్యధికశతత మః సరః 
fh 

[భరతుడు రామునకు రాజ్యమును తిరిగి అప్పగించుట. రాముడు 
అయోధ్యలో (ప్రవేశించుట. రాముడు రాజ్యాభిషిక్తు డగుట. వానరులను వెనుకకు 
పంపుట. (శ్రుమదామాయణ(గ 0 థమావోత్మ ల్ో J 

మూ, శిరస్యత్యాలిమాధాయ కై కేయ్యానన్షవర్దనః, 
బభాషే భరతో జ్యేష్టం రామం సత్యపరాక్రమమ్. 1 

ప్ర. అ. కైకేయ్యానన్షవర్ధనఃాక్రై కేయియొక్క ఆనందమును వృద్ధి పొందించు, 
భరతాభరతుడు, శిరసి=శిరస్సునందు, అజ్ఞలిమ్= =దోసిలిని ఆధాయ=ఉంచి, సత్య 
పరాక్రమమాసత్య మైన పర్మాక్రమము గల, -చృేష్ప్=3 పెద్దవాడైన, రామమ్=రాముళ్లో 
గూర్చి, బభాషే=పలికెను. 

ఛా, కైకేయికి ఆనందమును వృద్ధిపాందించు భరతుడు శిరస్సు పై పె 

అంజలి ఘటించి సత్యమైన పరాక్రమము గల చృష్టసోదరుడైన రామునితో 

ఇట్లు పలికెను. 1 

మూ. పూజితా మామికా మాతా దత్తం రాజ్యమిదం మమ, 

తద్దదామి పునస్తుభ్యం యథా "త్వమదదా మమ. 2 

ప్ర. అ. మామికా=నా సంబంధమైన, మాతా=ళల్లి,  పూజితా=పూజింప 
బడినది. ఇదం రాజ్యమ్=ఈ రాజ్యము, మమ= నాకు, దత్తమ్=ఇవబడినది. 

శత్ =దానిని, త్వమ్=నీవు, మమ=నాకు, యథా=ఎట్లు, అదదాః= =ఇచ్చితివో, అల్లు, 

పునః=తిరిగి, తుభ్యమ్=నీకొరకు, దదామి=ఇచ్చుచున్నాను. . 

తా. నీవు మా తల్లి మాట మన్నించి నాకు రాజ్యము ఇచ్చినావు. నీవు 

నాకు ఇచ్చినట్లే నేను తిరిగి ఆ రాజ్యమును నీకు ఇచ్చుచున్నాను. 2 

మూ. ధురమేకాకినా న్యస్తాం వృషభేణ బలీయసా, 
కిశోరవద్దురుం భారం న వోధుమహముత్స హే. 3 

ప్ర అ బలీయసా=మంచి బలము గల, ఏకాకినా=ఒంటరిదైన, 

వృషభేణ=వృషభముచేత, న్యస్తామ్=అనాయాసముగా లాగబడిన, ధురమ్=కొ 
డిని (భారమును), కిశోరవత్ =లేగదూడవలె, గురుమ్= పెద్దదైన, భారమ్=ఈ 

భారమును, అహమ్=నేను, వోడుమ్=మోయుటకు, న ఉత్స "హీే=సమర్జుడనుకాను. 
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తా. మంచి బలము గల ఎద్దు ఒంటరిగా అనాయాసముగా లాగగలిగిన 

భారమును లేగదూడ ఎట్లు లాగజాలదో అట్లే నేను ఈ పెద్ద బరువును 

మోయజాలను. 3 

మూ. వారివేగేన మహతా భిన్నః సేతురివ క్షరన్, 

దుర్భన్లనమిదం మన్యే రాజ్యచ్చిద్రమసంవృతమ్. 4 

ప్ర. అ. మహతా=గొప్పదైన, వారివేగేనాజలవేగముచేత,  భిన్నణ్నాబ 
దలుకొటబడిన, కరన్=సవించుచున్స, ేతురివ-ేేతువు నలె, ఇదమ్=ఈ, 
ర రలు ల న వీ 

రాజ్యచ్చిద్రమ=రాజ్యమునకు సంబంధించిన ఛిద్రము, అసంవృతమ్=సరిగా ఆచ్చా 

దించబడనిదై, దుర్చన్ద =లబంధింప శక్యముకానిది అని, మన్యే=తలచెదను. 

తా. గొప్ప జలవేగముచేత బీటలు తీసిన, జలమును (సవించుచున్న 

సేతువు వలె ఈ రాజ్యచ్చిద్రము, అనగా అనేక ఛిద్రములు గల రాజ్యము, 
సరిగా కప్పబడనిచో బంధింప శక్యము కాదు అని తలచెదను. 4 

మూ. గతిం ఖర ఇవాశ్వస్య హంస స్యేవ చ వాయసః, 

నాన్వేతుముత్సహే వీర తవ మార్గమరిందము. ర్ 

ప్ర అ. అరిందమ=శతుసంహారకుడా 1 వీర=వీరుడా ! ఖరః=గాడిద, 

అశ్వస్యాగుజ్జముయొక్క, గతిమ్ ఇవ=గమనమును వలె, వాయసః=కాకి, హంస 

'స్యవాహంసయొక్క గమనమును వలె, తవానీయొక్క, మార్గమ్=మార్గమును, 

అన్వేతుమ్=అనుసరించుటకు, న ఉత్స హే=*సమర్జుడను కాను. 

తా. శతుసంహారకుడవైన ఓ 1! వీరుడా ! గాడిద గుజ్జముయొక్క 

నడకను వలె, కాకి హంసయొక్క నడకను వలె నీ గమనమును నేను 

అనుసరించజాలను. ర్ 

మూ. యథా చారోపితో వృక్షో జాతశ్చాన్తర్నివేశనె, 
మహానపి దురారోహో మహాస్కనః ప్రశాఖవాన్, 6 

శీర్వేత పుష్పితో భూత్వా న ఫలాని ప్రదర్శయన్, 

తస్య నానుభవేదర్థం యస్య హేతోః స రోపితః, 7 

ఏషోపమా మహాబాహో త్వమర్రం వేత్తుమర్లసి, 

యద్యస్మాన్మనుజేన్తు త్వం భర్తా భృత్యాన్న శాధి హి. 8 

ప్ర అ. అన్తర్ని చేశనే=ఇంటి వెనుక, ఆరో పితః=నాటబడిన, వృక్షః౭వృ 

కము, మహాన్ =గొప్పదిగాను, దురారోహః=ఎక్కుటకు శక్యము కానిది గాను, 

మహాస్కన్హః=పద్ద మాను కలదిగాను, (పశాఖవాన్ =విస్త )తములైన శాఖలు కలదిగాను, 
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జాత అపి=అయినను, పుష్పితః భూత్వా=పు పష్పించినదై, ఫలాని=ఫలములను, న 

ప్రదర యన్=చూపక, యధథా=ఎట్లు, గీ ర్యేత=వ్యర్థ మగునో, సః=అది, యస్య 

పాతోః=ఏ ఫలము నిమిత్తమై, రో సీతః=నాటబడినదో, తస్య=దానియొక్క, 

అర్ధమ్=ప్రయోజనమును (ఫలమును), నానుభవేత్ =అనుభవించడో, ఏషా=ఇది, 

ఉపమా=ఉసమ. మహాబాహో=గొప్ప బాహువులు కలవాడా ! మనుజేన్హు=మనుజుల 

ప్రభువా ! త్వమ్ =నీవు, భర్తా=పోషకుడవుగా ఉండి, భృత్యాన్ =పో షింపదగిన, 

నజామమ్ములను, న శాధి యది హి=పరిపాలింపకపోయినచో, త్వమ్ానీవు, 

అర్థమ్=అర్థమును, వేత్తుమ్=తెలిసికొనుటకు, అర్హసి=తగి ఉన్నావు. 

తా. గొప్ప బాహువులు గల మహారాజా |! ఒకడు ఇంటి పెరటిలో ఒక 

మొక్క నాటినాడు. అది పెద్ద ('మానుతో, విశాలములైన కొమ్మలతో, ఎక్కుటకు 

శక్యము కానంత పెద్దదిగా పెరిగినది. ' పుష్పించినది. కాని ఫలములను 

ఇవ్వకుండా వ్యర్థమై పోయినది. పాతినవాడు. ఏ ఫలముకొరకై పాతినాడో అది 

అనుభవించలేకపోయినాడు. నీవు (ప్రభువుగా ఉండి భృత్యులమైన మమ్ములను 

పోషించకపోయినచో ఈ చెట్టు విషయమే ఉపమానము. దీని అర్ధము నీవే 

గ్రహించుము. మన తండ్రిగారైన దశరథుడు. ప్రజాపాలకుడైన పుత్రుడు కావలె 

నని కోరి పుత్రేష్ట్యాదులు చేసి నిన్ను కనినాడు. నీవు ఇంత గొప్ప వాడవైన 

పిమ్మట ఆయన ఉద్దేశించిన అసలు కార్యము చేయకున్నచో ఆయన ఆశ 

వ్యర్థమైపోవును అని భావము. 6-8 

మూ. జగదద్యాభిషిక్రం త్వామనుపశ్యతు రాఘవ = 

ప్రతపన్తమివాదిత్యం మధ్యాహ్నే దీప్తతేజసమ్. 9 

ప్ర అ. రాఘవారామా ! జగత్ =జగత్తు, _అద్య=ఇప్పుడు, 

అభిషిక్రమ్=రాజ్యాభి షికుడవైన, త్వామ్= నిన్ను, మధ్యా హ్నే=మధ్యాహ్న కాలము 

నందు, (ప్రతపన్తమ్=త పించుచున్న, దీప్తతేజసమ్=ప్రజ్య్వలించుచున్న తేజస్సు గల, 

ఆదిత్యమివ-సూర్యుణ్ణి వలె, అనుపశ్యతు=చూచుగాక. 

తా. రామా ! మధ్యాహ్నమునందు తపీంచుచున్న, (ప్రకాశించుచున్న 

తేజస్సు గల సూర్యుళ్లీవలె, పట్టాభి షిక్తుడవైన నిన్ను జగత్తు ఇప్పుడు చూచుగాక.9 

మూ. తూర్యసంఘాతనిర్లో షైః కాఖ్సీనూపురనిఃస్వ నైః, 

మధు రైర్గీతశబైశ్చ ప్రతిబుధ్యస్వ శేష్య చ. 10 

ప్ర. అ. తూర్యసంఘాతనిర్భ్ షైణాతూర్యసముదాయముల ధ్యనులచేత, 

కాజ్వీనూపుర నిఃస్వనెః= వడ్డాణములయొక్క నూపురములయొక్క ధ్వకులచేత, 

మధురై==మధురము లైన, గీతశబ్దెశ్చ=సంగీతధ్వనులచేత, ప్రతిబుధ్యస్వ=మేల్కొ 
చ్ 

నుము, శేష్వ చ=శయనించుము. 
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తా. మంగళవాద్యములు (మోగుచుండగా, వడ్డాణములు, నూపురములు 

గల గల లాడుచుండగా, మధురములైన సంగీతధ్వనులు వివవచ్చుచుండగా 

మేల్కొనుము. నిద్ర పొమ్ము. 10 

మూ. యావదావర్తతే చక్రం యావతీ చ వసుంధరా, 

తావత్త మిహ లోకస్య స్వామిత్వమనువర్తయ. ll 

ప్ర. అ. చక్రమ్=జ్యోతిశ్చక్రము;  యావత్=ఎంతవరకు, ఆవర్తతే=తిరు 

గునో, వసుంధరా=భూమి, యావత్ = ఎంత దూరముండునో, తావత్ =అంతవరకు, 

ఇహ=ఇక్కడ, లోకస్య=లోకమునకు, స్వామిత్వమ్=ప్రభుత్వమును, అనువర్తయ= 

నడి పంపుము. 

తా. జ్యోతిశ్చక్రము ఆకాశమునందు ఎంత కాలము తిరుగునో 

అంతకాలము, భూమి ఎంతవరకు విస్తరించి యున్నదో అంతవరకు నీవు ఈ 

లోకమునకు ప్రభుత్వము వహింపుము. 1 

వి. 'చక్రమ్ ఆవర్తతే' అనగా జోతిశ్చక్రము అనగా నక్షత్రమండలము 

తిరుగు నంత కాలము అని వ్యాఖ్యాతలు అర్థం చెపినారు. కొని 

అది అత్యతిశయోక్తి అగునేమో అని సందేహము. అందుచత రథచక్రము 

ఎంతవరకు తిరుగునో అంతవరకు అనగా యావద్భూమి పై అని అర్థము చెప్పిన 

బాగుండునేమో. దాని స్పష్టీకరణమే. “యావతీ చ వసుంధరా”అనునది. అట్టి 

సమాట్టుకే చక్రవర్తి అని పేరు కదా. హిమవత్సముద్రాలమధ్య ఉన్న క్షేతానికి 

చక్రవర్తి చైత్రం అని పేరు అని అర్థశాస్త్రంలో చెప్పబడింది. “దేశః పృథివీ; తస్యాం 

హిమవత్సముదాన్తరముదీచీనం యోజనసహ(స్రపరిమాణం తిర్యక్ చక్రవర్తి క్షేత్రమ్” 

(కౌటిల్యుని అర్ధశాస్త్రం 9 - 1.) రథచక్రం నడచేవరకూ ఉన్న భూమిని 

పాలించేవాడు చక్రవర్తి అనే విషయాన్ని అభిజ్ఞానశాకుంతలం సప్తమాంకం 

చివర కాళిదాసు సూచించి ఉన్నాడు. 

మూ. భరతస్య వచః శ్రుత్వా రామః పరపురంజయః, 

తథేతి ప్రతిజగ్రాహ నిషపాదాసనే శుభే. 12 

ప్ర. అ. పరపురంజయః=శ(త్రుపురాలను జయించిన,  రామఃారా 

ముడు, భరతస్య=భరతునియొక్క, వచః=వచనమును, శ్రుత్వాచవిని, తథేతి=అట్లు 

అని, ప్రతిజగ్రాహ= స్వీకరించెను. శుభే=శుభమైన, ఆసనే= ఆసనమునందు, 

నిషసాద=కూర్చుండెను. 

తా. శత్రుపురసంహారకుడైన రాముడు భరతుని మాటలు విని అట్లు 

అని అంగీకరించెను. రాముడు అంగీకరించిన పిదప భరతుడు మంగళకరమైన 
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ఆసనముమీద కూర్చుండెను. 12 

మూ తతః శతుఘ్నవచనాన్నిపుణాః శృ(శ్రువర్హనాఃి, 

సుఖహస్తాః సుశీఘూశ్చ రాఘనం పర్యవారయన్. 13 

గ అ. తతణాఅటు పిమ్మట, శతుఘ్నవచనాత్ =శత్రుఘ్నుని ఆజ్జవలన, 

నిపుణాః=నర్సు గల, సుఖహస్తాః=సుఖకరమైన హస్తములు గల, సుశీ(ఘాశ్చ=చాల 

శీఘ్రముగా చేయు, శ్మ(శ్రువర్హనాః=మంగళ్లు, రాఘవమ్=రాముళ్లీ, పర్యవారయన్ = 
చుట్టరి, 

తాం పిమ్మట శత్రుఘ్యు డు ఆజ్ఞాపించగా సుఖమైన హస్తములు గల, 

చాల శీఘ్రముగా పని. చేయు, నేర్పు గల మంగళ్చు రాముని వద్దకు వచ్చిరి.13 

మూ. పూర్వంతు భరతే స్నాతే లక్ష్మణో చ మహాబలే, 

సుగ్రీవే వానరేన్దే చ రాక్షఫేన్త్రే విభీషణే, కడ 
విశోధితజటః స్నాతశ్చిత్రమాల్యానులేపనః, 

మహార్హవసనో పేతస్తస్లా తత్ర శ్రియా జ్యలన్. 15 

ప్ర. అ. పూర్వమ్=ముందుగా, భరతే=భరతుడు, స్నాతే=స్నానముచేసి 

నవాడగుచుండగా, మహాబలే=గొప్ప బలము గల, లక్ష్మణే చూలక్ష్మణుడు, 
వానరేస్త్రే=వానరప్రభువైన, సుగ్రీవే=సుగ్రీవుడు, రాక్ష సేన్దే=రాక్షసరాజైన, విభీషణే= 

విభీషణుడు, స్నానముచేసినవారగుచుండగా, విశోధితజటఃావిడదీయబడిన జటలు 
కలవాడై, స్నాతః= స్నానముచే సివాడై, చిత్రమాల్యానులేపనఃాచిత్రములైన మాలికలు 

మైపూతలు గలవాడై, మహార్లవసనో పేతఃాచాల వెల గల వస్త్రములతో కూడినవాడై, 

తత్ర=అక్కడ, శ్రియా=శోభతో, జ్వలన్ =ప్రకాశించుచు, తస్తొ=ఉండెను. 

తా. ముందుగా భరతుడు స్నానముచే సిన పిమ్మట గొప్పు బలము 

గల లక్ష్మణుడు, వానరరాజైన సుగ్రీవుడు, రాక్షసరాజైన విభీషణుడు స్నానము 

చేసిరి. పిదప రాముడు జటలు విష్పించుకొని, స్నానము చేసి, చిత్రములైన 

పుష్పమాలలు, ధరించి, చందనాదులు పూసుకొని, (శ్రేషములైన వస్త్రములు 

ధరించి అక్కడ శోభతో ప్రకాశించుచు ఉండెను. 14, 15, 

మూ. ప్రతికర్మ చ రామస్య కారయామాస వీర్యవాన్ y 

లక్ష్మణస్య చ లక్షీ ఇవానిక్షాకుకులవర్హనః. 6 

ప్ర, అ. వీర్యవాన్=పరాక్రమవంతుడు, లక్ష్మీవాన్ =శోభాసంపన్నుడు, 

ఇక్ష్యాకుకులవర్రనఃా ఇక్ష్యాకువంశమును వృద్ధిపొందించు, శృతుఘ్నుడు, రామస్య= 

రామునకు, లక్ష్మణస్య చాలక్ష శ్రైణునకు, (పతికర్మ= అలంకరణమును, కొరయా 

మాస=చేయించెను. 
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తా. పరాక్రమవంతుడు, శోభాసంపన్నుడు అయిన శత్రుఘ్నుడు ప్ర. 

రామునకు, లక్ష్మణునకు అలంకరణము చేయించెను. 16 స్టితమ్=నిలచిఉన్న 

బి ప్ జ త 
బాహుః=గిప్పు జ 

మూ. ప్రతికర్మ చ ఎతాయాః సర్వా దశరథ జ్ర్రయః, రామః=రాముడు. 

$9 అ 

ఆత్మనైవ తదా చక్రుర్మన స్విన్యో మనోహరమ్. 17 తాగ 

న్న ప్ర అం తదా=అప్పుడు, సర్వాః=సమస్త మైన, మనస్విన్యః=ఉత్తమ మైన డలముతో సమ 

స వునస్సులు గల, దశరథస్త్రియః దశరథుని భార్యలు, సీతాయాః= సీతయొక్క, ఎక్కెను. 

.. మనోహరమ్=మనోహరమైన, (ప్రతికర్మ=అలంకరణమును, ఆత్మ వైవా స్వయముగానే, మూ. సుగీవ్ 

pe చకుః=చేసిరి. 
° లి 

| 6 
స్యొతె 

[a తా. అప్పుడు ఉత్తమమైన మనస్సులు గల దశరథభార్య లందరు ఎతకు 

మనోహరముగా అలంకరణమును స్వయముగా చేసిరి. 17 రా 
సుగ్రీవఃసుగగ్రీవు 

మూ. తతో వానరపత్నీనాం సర్వాసామేవ కోభనమ్, వారై, శుభకుణ్ణ 

చకార యత్నాత్ కౌసల్యా ప్రహృష్టా పుత్రవత్సలా. 18 వక్ రైఃావస్త్రువ 

na ప్ర. అ. తతణాఅటు పిమ్మట, ప్రహృష్టా=సంతో షించిన, పుత్రవత్సలాా తాం 

' ' పుతునియందు చేమ గల, కౌసల్యా=కొసల్య, సర్వాసామ్=సమస్త మైన, వాన స్నానము చేసి 

స రపత్నీనామ్=వానరభార్యలకు, యత్నాత్ =ప్రయత్నమువలన, శోభనమ్=అందమైన అలంకరించుక్ 

అలంకరణమును, చకార=చేసెను. 
మూ. సరా 

తా. పిమ్మట పుత్రవాత్సల్యవంతురాలైన కౌసల్య వానరభార్య లందరికీ, సు! 

సంతోషముతో, ప్రయత్నపూర్వకముగా అలంకరణమును చేసెను. 18 ల 

అ. 

మూ. తతః శత్రుఘ్నవచనాత్సుమన్తో)ో నామ సారథిః, సర్వాభరణజు। 

యోజలిత్వాభిచక్రామ రథం సర్వాజ్ఞశోభనమ్. 19 దరములైన ! 

ఇ 
్ ఉత్సుకాః=వే 

ప్ర. అ. తతఃాఅటు పిమ్మట, సుమనో) నామ=సుమంత్రుడను బరు 

గల, సారథికణాసొరథి, శత్రుఘ్నవచనాత్శత్రుఘ్నుని వచనమువలన, సర్వా తా 

జశోభనమ్=అన్ని అవయవములయందు ప్రకాశించుచున్న, రథమ్=రథమును, అలంకరించు 

యోజయిత్వా=కూర్చి, అభిచక్రానూబయలుదేరెను. 
మూ. అ 

తా. పిమ్మట శత్రుఘ్నుని ఆజ్ఞచేత, సుమంత్రు డను సారథి అన్ని షు 

అవయవములయందూ అందముగా ఉన్న రథమును గుజ్జిములు కట్టి తోలుకొని ప్ర 

వచ్చెను. 
19 శరథునియొ 

ముందు é 
మూ. _అర్కుమణ్ణలసంకాశం దివ్యం దృష్టా వ రథం స్థితమ్, 

ఆరురోహ మహాబాహూ రామః పరపురంజయ:. 20 ల్ 
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ప్ర అ అర్కమణ్ణలసంకాశమ్=సూర్య మండలము తో సమానమైన, 

స్థితమ్=నిలచి ఉన్న, దివ్యమ=దివ్య మైన, రథమ్=రథమును, దృష్టా(=చూచి, మహా 

బాహుళాగ్ ప్ప బాహువులు గల, పరపురంజయః=శ తుపురములను జయించు, 

రామః=రాముడు, ఆరురోహ=ఎక్కెను. 

తా. గొప్ప బాహువులు గల, శృత్రుపురజేతయైన రాముడు సూర్యమం 

డలముతో సమానమైన నిలచి ఉన్న దివ్యమైన రథమును చూచి, దానిని 
ఎక్కెను, 20 

మూ. సుగ్రీవో హనుమాంత్చేవ మహేన్హ్ల్రసదృశద్యుతీ, 
స్నాతౌ దివ్యనిభైర్వ సితైర్హగ్శ్నతుః శుభకుణ్ణలౌ. 21 

ప్ర, అ. మహేన్తుసదృశద్యుతీ=మ హేంద్రునితో సమానమైన కాంతి గల, 
సుగ్రీవఃసుగ్రీవుడూ,  హనుమాం శ్చెవ=హనుమంతుడు, స్నాతౌ=స్నానము చేసిన 

వారై, శుభకుణ్ణలౌ=సుందరము లైనే కుండలములు కలవారై, దివ్యనిభైఃచదివ్యములైన, 
వస్తైవస్త్రములతో, జగ్మతుఃావెళ్ళిరి. 

తొ, మ హేందునితో సమానమైన కాంతి గల సుగ్రీవహనుమంతులు 

స్నానము చేసి దివ్యములైన వస్త్రములు ధరించి, సుందరములైన కుండలములు 

అలంకరించుకొని వెళ్లిరి. ' 21 

మూ. _సర్వాభరణజుష్టాశ్ళ యుయుస్తాః శుభకుణ్ణలా:, 

సుగ్రీవపళ్న గః సీతా చ ద్రష్టుం నగరముత్సుకాః. 22 

ప్ర. అ. తాణాఆ, సుగ్రీవపత్న్యః=సుగ్రీవుని భార్యలు, సీతా చ=సీతయు, 

సర్వాభరణజుష్టాః=సమస్తములైన ఆభరణములతో కూడినవారై, శుభకుణ్జలాఃసుం 
దరములైన కుండలములు కలవారై, నగరమ్=నగరమును, (దష్టుమ్ఢ-చూచుటకు, 

ఉత్సుకాణావేదుకకలవారై, యయుః=వెళ్ళిరి. a 

తా. ఆ సుగ్రీవభార్యలు, పీతా కూడ సమస్తాభరణములు, కుండలములు 

అలంకరించుకొని, నగరమును చూడవలె నను బాత్సుక్యముతో వెళ్ళిరి. 22 

మూ. అయోధ్యాయాం తు సచివా రాజ్ఞో దశరథస్య చ 
అదా 9 ty <a _ త్. 03 పురోహితం పురస్కృత్య మన్త్రయామాసురర్థవత్ ] 

ప్ర. అ. అయోధ్యాయాం తు=అయోధ్యలో, రాజ్ఞః=రాజైన, దశరథస్య=ద 

శరథునియొక్క, సచివాణామంత్రులు, పురో హితమ్=పురో హితుణ్ణి, పురస్థృత్య= 
ముందు ఉంచుకొని, అర్థవత్ =అర్ధయుక్తముగా, మన్త్రియామాసుఖాఆలో చించిరి. 

తా.. అయోధ్యలో దశరథుని మంత్రులు పురోహితుడైన వసిష్టుల్లో 
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ముందు ఉంచుకొని అభిషేకమును గూర్చి, ప్రయోజనకరములైన ఆలోచనలు 
చేసిరి. 23 

మూ. అశోకో విజయశ్సెవ సిద్దార్థశ్ళ సమా హితాః, 

మన్త్రయన్ రామవృద్ద్యర్దం బుద్ద్యర్థం నగరస్య చ 24 
ఢా డా 

ప్ర. అ. అశోకః=అశోకుడు, విజయశ్చెవావిజయుడు, సిద్దార్దశ్చ= సిద్దా 
రుడు, సమా హితాః=సావధానచిత్తులై, రామవృద్హ్యర్థమ్=రాముని అభివృద్దికొరకు, 

నగరస్యానగరముయొక్క, బుద్ధ్యర్థమ్=సమృద్ధికొరకు, మన్త్రయన్ =ఆలోచించిరి. 

తొ, అశోకుడు, విజయుడు, సిద్దార్థుడు సావధానచిత్తులై రాముని 

అభివృద్ధికొరకు, నగరసమద్ధికొరకు ఆలోచనలు సలిపిరి. 24 

మూ. _సర్వమేవాభిషేకార్టం జయార్లస్య మహాత్మనః, 
కర్తుమర్గథ రామస్య యద్యన్న్మజ్లలపూర్వకమ్.. 25 

ప్ర. అ. జయార్లస్య=జయమునకు తగిన, మహాత్మనః=మహాత్ము డైన, 
రామస్య=రామునియొక్క, _ అభిషేకార్థమ్=అభిషేకముకొరకు,  యద్యత్=ఏదేది 
చేయవలెనో, సర్వమ్=దాని నంతనూ, మజ్గలపూర్వకమ్= మంగళపూర్వకముగా, 
కర్తుమ్=చేయుటకు, అర్హథ=తగియున్నారు. 

తా. “విజయమునకు తగిన మహాత్ముడైన రాముని అభిషేకము 
నిమిత్తము ఏదేది చేయవలెనో దానిని అంతా మంగళపూర్వకముగా చేయుడు.” 

మూ. ఇతి తే మన్తిణః సర్వే సందిశ్య చ పురో హితమ్, 
నగరాన్నిర్యయుస్తూర్గం రామదర్శనబుద్దయః. 26 

ఇ ప్ర అ. తే=ఆ, సర్వే-సమస్త మైన, మన్తిణః=మంత్రులు, పురోహి 

తమ్=పురో హితుళ్లి, ఇతి=ఇట్లు, సందిశ్య=నిర్తేశించి, రామదర్శనబుద్దయః=రాముని 
దర్శనమునందు బుద్ది గలవారై, తూర్తమ్=శి ఘ్రముగా, నగరాత్ =నగరమునుండి, 

నిర్భయుః=బయలుదేరిరి. 

తా. ఈ విధముగ మంత్రు లందరూ పురో హితునకు చెప్పి రాముల్లో 
చూడవలె నను అభిలాషతో శీఘ్రముగా నగరమునుండి బయలుదేరిరి. 26 

మూ. హరియుక్తం సహస్రాక్ష రథమిన్హ్ల్ర ఇవానఘః, 
ప్రయయౌ రథమాస్థాయ రామో నగరముత్తమమ్. 27 

ప్ర అ. సహ(స్తాక్షః=చేయి నేత్రములు గల, ఇన్దుః౭ఇంద్రుడు, హదియు 

క్రమాఆకుపచ్చని రంగు గల _ గుజ్జములు కట్టిన, రథమివారథమును వలె, 
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అనఘఃజ=దోషర హిత్తుడైన, రామః=రాముడు, ఉత్తమమ్= ఉత్తమమైన, రథమ్=ర 
థమును, ఆన్థాయ=లధి ష్మించి, నగరమ్=నగరమును గూర్చి, ప్రయయౌ=వెళ్లైను. 

తా, వేయికన్నులు గల దేవేంద్రుడు ఆకుపచ్చ రంగు గుజ్జములు కట్టన 

రథమును ఎక్కినట్లు దోషరహితుడైన రాముడు ఉత్తమమైన రథము నెక్కి 
నగరమునకు బయలుదేరెను. 27 
మూ. జగ్రాహ భరతో రశ్మీన్ శత్రుఘ్నశ్ళత్రమాదదే, 

లక్ష్మణో వ్యజనం తస్య మూరి సంపర్యవీజయత్ ం 28 

శ్వేతం చ వాలవ్యజనం జగ్భహే పరితః స్థితః 

అపరం చన్హ్రసంకాశం రాక్షసేన్లో విభీషణః. 29 

ప్ర. అ. భరతః=భరతుడు, రశ్మీన్ =కళ్లైములను, జగ్రాహ=పట్టుకొ నెను. 
శత్రుఘ్నఃశత్రుఘ్నుడు, ఛత్రమ్=ఛత్రమును, తస్య=రామునియొక్క, మూర్జ్ని= 

శిరస్సుపై, ఆదదేగ్రహించెను. లక్ష్మ ణఃాలక్ష్మ ణుడు, వ్యజనమ్=వింజామరను, 
సంపర్యవీజయత్ =వీచెను, పరితః స్థితగాదగ్గరనే ఉన్న, రాక్ష సేనుః=రాక్షసరాజైన, 

విభీషణణావిభీషణుడు, చన్హుసంకాశమ్=చంద్రునితో సమానమైన, శ్వేతమ్=తెల్లని, 
అపరమ్=మరియొక, వాలవ్యజనమ్=వింజామరను, జగ్భహే=గ్రహించెను. 

తా. భరతుడు గుజ్జముల కళ్ళెములు పట్టి సారథ్యము చేయుచుండగా 
శత్రుఘ్నుడు శిరస్సుపై ఛత్రమును ప్టును. లక్ష్మణుడు. వింజామర వీచెను. 
దగ్గరనే ఉన్న రాక్షసరాజైన విభీషణుడు చంద్రుడు వలె ఉన్న తెల్లని మరియొక 
వింజామర పట్టను = 28, 29 

మూ. బుషిసంఘ్టైస్తదాకాశే దేవైశ్స సమరుద్గణైః, 
స్తూయమానస్య రామస్య శుశ్రువే మధురధ్వనిః 30 

ప్ర అ. తదా=అప్పుడు, రామస్య=రాముడు, బు షీసంఘైకాబు షి . 

సంఘములచేత,  సమరుద్గణైణమరుద్గణములతో కూడిన, దేవైశ్చ=దేవతలచేతను, 
ఆకా శే=ఆకాశమునందు, స్తూయమానస్య=స్తుతించబడుచుండగా,  మధురధ్వనిః= 
మధురమైన ధ్వని, శుశువే=వినబడెను. 

తా, అప్పుడు బు షీసంఘములు దేవతలు, మరుద్గణములు ఆకాశముమీద 

చేరి రాముణ్ణి స్తుతించుచుండగా ఆ మధురధ్వని వినబడెను. .. 30 

మూ. తతః శత్రుంజయం నామ కుళ్టురం పర్వతోపమమ్, 
ఆరురోహ మహాతేజాః సుగ్రీవః ప్లవగర్షభః. 31 

ప్ర. అ. తతణాఅటుపిమ్మట, ప్లవగర్షభణావానర శేష డైన, మహాతేజాః= 
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గొప్ప తేజస్సు గల, స్ముగీవ=సు(గీవుడు, శత్రుంజయం నామా ైశ త్రుంజయ 
మను ఏరు గల, పర్వతోపమమ్= పర్వతముతో సమానమైన, కు్జరమ్= =ఏనుగును, 

_ ఆరురోహ= =ఎక్కెను. 

తా. అప్పుడు గొప్ప తేజస్సు గల వానర శేషు డైన సుగ్రీవుడు, శత్రుంజయ 

మను పేరు గల పర్వతము వంటి ఏనుగును ఎక్కెను. 31 

మూ. నవ నాగసహసస్రాణి యయురాస్హాయ వానరాః, 

మూనుషం విగ్రహం కృత్యా సర్యాభరణభూ | ఇ్నతాొః. 32 

ఇ ప్ర. అ. వానరాణావానరులు, మానుషమ్=మనుష్యసంబంధమైన, విగ 

హమ్=శరీరమును, కృత్వా=చేసి, సర్యాభరణభూ షితాః=సమస్త ఆభరణములచేత 
అలంకరింపబడినవారై, నవనాగసహస్రాణి=తొమ్మిది వేలఏనుగులను, ఆస్థాయ=అధి 

పించి, యయుః=వెళ్ళిరి. 

తా. వానరులు మనుష్యరూపములు ధరించి సకల అలంకారములు 

అలంకరించుకొని తొమ్మిది వేల ఏనుగులను ఎక్కి వెళ్లిరి. 32 

మూ. _ శజ్ఞశబ్దప్రణాదైశ్చ దున్గుభీనాం చ నిఃస్వవైః, 
మిరు (mn దె రు 

ప్రయయౌ పురుషవ్యాఘ్రుస్తాం పురీం హర్మ ్ యమాలినీమ్. 33 

ప్ర. అ. పురుషవ్యాఘ్రః=పురుష శేష్టు డైన రాముడు, శజ్ఞశబ్ద(ప్రణా దైశ్చ= 

శంఖధ్వనులతోను, దున్దుభినామ్= =దుందుభులయొక్క, నిఃస్వనైః చాధ్వనులతోను, 

హర్మ్యమాలినీమ్= = మేడల పంక్తులు గల, తాం పురీమ్=ఆ అయోధ్యానగరమును 

గూర్చి, ప్రయయా= =వెళ్లైను. 

తొ. పురుషశేష్ణు డైన రాముడు శంఖధ్వనులతోను, దుందుభిధ్వనులతోను, 

మేడల పంక్తులు గల ఆ అయోధ్యానగరమునకు వెళ్లెను. 33 

మూ. దదృశు సమాయాన్తం రాఘవం సపురఃసరమ్, 

విరాజమానం వపుషా రథేనాతిరథం తదా. 34 

ప్ర అ. తదా=అప్పుడు, తే=వారు, సపురఃసరమ్=ముందునడిచే భటాదు 

లతో కూడినవాడు, నపుషా= దేహముచేత, విరాజమానమ్=ప్రకాశించుచున్నవాడు 
అయిన, రథేనారథముచేత, సమాయాన్తమ్=వచ్చుచున్న, అతిరథమ్ =అతిరథుడైన, 
రాఘవమ్ =రాముళ్లి, దదృశుః౭చూచిరి. 

తా. అప్పుదు ప్రజలందరూ సుందరమైన ఆకారముతో ప్రకాశించుచున్న 
అతిరథుడైన ఆ రాముడు, ముందు భటులు నడుచుచుండగా, రథము నెక్కి 

వచ్చుచుండగా చూచిరి. 34 



యుద్ధకాండము _ 

మూ తే వర్హయిత్యా కాకుత్త్రం రామేణ ప్రతినప్రతాః, 
వా యా లా 

అనుజగ్ముర్మ హాత్మానం భ్రాతృభిః పరివారితమ్. = 35 

(ప. అం లే=వాళ్చు, కాకుట్ణు ఎము౯రాముల్ణి, వర్హయిత్వా=జయజయ ధ్యానము 

లచేత అభినందించి, రామేణ= రామునిచేత, (ప్రతినన్దితాణాప్రత్యభినందింపబడినవార్డై, 
భాతృభిః=సోదరులతో, పరివారితమ్=చుట్టువారుకొనబడిన, మహాత్మానమ్=మహా 
త్ముడైన ఆ రాముళ్లి అనుజగ్ముఃఅనుసరించి వెళ్లిరి. 

తా. ఆ పొరులందరూ రాముళ్లి జయజయధ్యానాలతో అభినందించగా 

రాముడు వారల అభినందనలను స్వీకరించుచు ప్రత్యభినందనము చేసెను. 
పిదప వాళ్లు చుట్టూ సోదరు లున్న ఆ మహాత్ముళ్ల అనుసరించి నగరమువైపు 
వెళ్లిరి. 35 
మూ. _అమాత్యెర్బ్రాహ్మజైశ్చెవ తథా ప్రకృతిభిర్వ తః, 

శ్రియా విరురుచే రోమో నక్షతైరివ చన్హమాః. 36 

ప్ర అ. అమాత్యెః=అమాత్యులతోను, బాహ్మఖణై శ్చెవాబ్రాహ్మణులతోను, 

తథా=మరియు, (ప్రకృతిభిః= ప్రకృతులతోను, వృతః=కూడీన, రామః=రాముడు, 
నక్షతైానక్షతములతో కూడిన, చన్హ్రామాః ఇవ=చంద్రుడు వలె, శియా=కాంతితో, 
విరురుచే=ప్రకాశించెను. 

తా. అమాత్యులతోను, బ్రాహ్మణులతోను, ప్రకృతులతోను కూడిన 

రాముడు, నక్షత్రములతో కూడిన చంద్రుడు వలె శ్రోబ్యో ప్రకాశించెను. 36 

మూ స పురోగామిభిస్తూ ర్వెస్తో లస్వ స్తి కపాణిభిః, — 

ప్రవ్యాహరద్సిర్ము దితైర్మ జ్ఞలాని వృతో యయౌ ౩7 

ప్ర. అ. సఃాఆ రాముడు, పురోగామిభిః=ముందు నడుచుచున్న, 

తూ ర్యః=తూర్యములతోను, తాలస్వ స్తికపాణీభిః=తొలములు, స్వప్తికవాద్యములూ 

హస్తములందు గల, మజ్ఞలాని=మంగలములను, 'ప్రవ్యాహరద్భిఃపలుకుచున్న, 

ముదితై=సంతో షించిన వందిమాగధాదులతోను, వృతణాకూడినవాడై, యయౌ౭వె 

ను. ie య. 
లా, ఆ రాముడు తూర్యములు. తాల స్తికవాద్యములు చేతులలో 

ధరించిన, మంగళ వచనములు పలుకుచున్న సంతోషించిన వందిమాగధాదులు 
ముందు నడవగా నగరములోనికి వెళ్లెను. . - _ ౧.౩7 

మూ. అక్షతం జాతరూపం చ గొవః కనా స్ సహది “జాకి: సజ ణా 



866 శ్రీమద్రామాయణము 

ప్ర. అ. అక్షతమ్=అక్షతలు, జాతరూపం చాబంగారము, గావః=గోవులు, 

కన్యాఃకన్యలు, సహద్విజాఃణనబాహ్మణులతో కూడిన, మోదకహస్తాః=౭మధురభ 

క్ష్య్రుములు హస్తములందు గల, నరాణామనుష్యులు, రామస్య=రామునియొక్క, 

పురత=ముందు, యయుః=వెళ్లిరి. 

తా. అక్షతలు, బంగారము (గ్రహించిన కొందరు మనుష్యులు, గోవులు, 
కన్యలు, బ్రాహ్మణులు, మధురభక్ష్యములు చేతులలో ఉన్న మనుష్యులు రాముని 

ముందు నడచిరి. (“అక్షతాః”లని ప్రాచ్యపాఠము. 38 

మూ. సఖ్యం చ రామః సుగ్లీవే (ప్రభావం చానిలాత్మజే, 

వానరాణాం చ తత్కర్మ హ్యాచచక్రేఒథ మన్తిణామ్. 39 

ప్ర. అ. అథ=అటుపిమ్మట, రామఃరాముడు, సుగీవేసుగ్రీవుని 

యందు, 'సఖ్యం చ= స్నేహమును, అనిలాత్మజే=హనుమంతునియందు, (ప్రభావం 

=ప్రభావమును, వానరాణామ్=వానరులయొక్క, తత్=ఆ, కర్మ చ=పనినీ, 

మన్తి)ణామ్మంత్రులకు, ఆచచక్షే=చెప్పెను. 

లౌ. రాముడు తనకు సుగ్రీవునితో ఏర్పడిన స్నేహమును, హనుమంతుని 
(ప్రభావమును వానరులు చేసిన ఆ మహాకార్యములను మంత్రులకు చెప్పెను.39 

మూ. (శ్రుత్వా చ విస్మయం జగ్మురయోధ్యాపురవా సినః, 

వానరాణాం చ తత్కర్మ రాక్షసానాం చ తద్బలమ్. 40 

ప్ర. అ. అయోధ్యాపురవా సినః=అయోధ్యాపురములో నివసించినవారు, 
వానరాణామ్=వానరులయొక్క, తత్ =ఆ, కర్మ=పనినీ, రాక్షసానామ్=రాక్షసుల 
యొక్క, తత్=ఆ, బలం చాబలమును, (శుత్వా౭విని, విస్మయమ్=ఆశ్చర్యమును, 

జగ్ను *=పాందిరి. 

తా. అయోధ్యాపురములో' నివసించువారందరూ వానరులు చేసిన ఆ 
పనులు, రాక్షసుల ఆ బలమును విని. ఆశ్చర్యము చెందిరి. 40 

మూ. విభిషణస్య సంయోగమాచచక్షే ఒథ మన్తిణామ్, 
ద్యుతిమానేతదాభ్యాయ రామో వానరసంయుతః, 41 

హా ష్టపుష్టజనా కీర్ణామయోధ్యాం ప్రవివేశ సః. 

ప్ర అ. అథ=అటు పీమ్మట, మన్తిణామామం(తులకు, విభీషణస్య=విభీష 
ణునియొక్క, సంయోగమ్= కలియుటను, ఆచచక్షే=చెప్పెను. ద్యుతిమాన్ =కాంతి 
గల, సః=ఆ, రామః=రాముడు, ఏతత్ =దీనిని, ఆఖ్యాయెచెప్పి, వానరసంయుతఃా 
వానరులతో కూడినవాడై, హృష్టపుష్టజనాకీర్షామ్=సంతో షించిన, సుఖముగా ఉన్న 

(ప 
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జనాలతో నిండిన, అయోధ్యామ్=అయోధ్యను, (ప్రవివేశ= ప్రవేశించెను. 

తా. పిమ్మట మంత్రులకు విభీషణునితో తనకు ఏర్పడిన సంబంధమును 

గూర్చి కూడ చెప్పెను. ఈ విషయము లన్నీ చెప్పుచు కొంతిమంతుడైన రాముడు 
వానరస హితుడై సుఖసంతోషములతో ఉన్న జనులతో నిండిన అయోధ్యానగరమును 
ప్రవేశించెను. 41 

మూ. తతో హ్యభ్యుచ్చుయన్ పౌరాః పతాకాళశ్ళ గృహే గృహే. 42 
ఐక్ష్వాకాధ్యు షితం రమ్యమాససాద' పితుర్గ హు. _ 

(ప. అ, తతః=అటు పిమ్మట, పౌరాః=పొరులు, గృహే గృహే=ప్రతిఇంటి 

మీదా, పతాకాః=పతాకలను, అభ్యుచ్చ)యన్ =ఎగురవే సిరి. ఐక్ష్యాకాధ్యు షితమ్=ఐ 

క్రాకురాజులచేత అధిష్టింపబడిన, పీతుణతండ్రియొక్క, రమ్యమ్= సుందరమైన, 
గృహమ్=గృహమును, ఆససాద=పొందెను. = nn: 

తా. అప్పుడు పౌరులు ప్రతిఇంటి మీద పతొకలు ఎగురవేసిరి. రాముడు 
ఇక్షాకురాజులు నివసించు సుందరమైన తండ్రిగారి గృహము చేరెను. 42 

మూ.  అధథ్మాబవీద్రాజపుత్రో భరతం ధర్మిణాం వరమ్, కక 

పీతుర్భవనమానాద్య ప్రవిశ్య చ మహాత్మనః, 44 

యికి నమస్కరించి. 

మధురముగా ఇట్లు పలికెను. . _ ( 

ముక్తా వైదూర్యసం కీర్ణం న (1 వ్ర గాయనివేద, న్ ఏం. a 

ప్ర అం శేషమ్= శ్రేష్ట మూ సా శ్వ వవికమ్= ఎమీకవవములతో' కూడి 
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ముక్తా వైదూర్యసం క్షీర్షమ్= ముత్యములతో వైదూర్యములతోను వ్యాప్తమూ అయిన, 
మహత్ =గొప్పుదైన, తత్ =ఆ, మద్భవనమ్=నా గృహమును, సుగ్రీవయాసుగ్లీ 

వునకు, నివేదయ=చూపుము. 

తా. అశోకవనములతో కూడిన, ముత్యములలోను వైదూర్యమణులతోను 

వ్యాప్తమైన (శ్రేష్టమైన నా గొప్ప గృహమును సుగ్రీవునకు నివాసముకొరకు 
ఇమ్ము. 45 

దౌ. తస్య తద్వచనం శ్రుత్వా భరతః సత్యవిక్రమః, 46 

హస్తే గృహీత్వా సుగ్రీవం ప్రవివేశ తమాలయమ్. 

ప్ర అ. తతః=అటు పిమ్మట, సత్యవి కమణాసత్య మైన పరాక్రమము 

గల, భరతః=భరతుడు, తస్యా రామునియొక్క,తత్ వచనమ్=ఆ వచనమును, 

శుత్వా=విని, సుగ్రీవమ్=సుగ్రీవుళ్లి, హస్తే=హస్తమునందు, గృ హీత్వాచగ్రహించి, 

తమ్ ఆలయమ్=ఆ గృహమును, ప్రవివేశాప్రవేశించెను. 

తా. సత్యమైన పరాక్రమము గల భరతుడు రాముని మాటలు విని 

సుగీవుణ్ణి చేతియందు పట్టుకొని ఆ గృహములో ప్రవేశ పెట్టెను. 46 

మూ. తతస్తెలప్రదిపాంశ్చ పర్యజ్కాస్తరణాని చ, 47 

గృహీత్వా వివిశుః క్రీపం శత్రు ఘ్నేన (ప్రచోదితాః. 

చ్ ప్ర. అ. తతః=అటు పిమ్మట, శత్రు ఘ్నేనాశత్రుఘ్నునిచేత, ప్రచోదితాః= 

గేరేపింపబడిన మనుష్యులు, తైలప్రదీపాంశ్చాత్రైలదీపములను, పర్యజ్కాస్తరణాని 
చెపరుపులను ఆస్తరణములను, గృహీత్వా=గ్రహించి, క్రిపమ్=శీఘముగా, వివిశుః= 

ప్రవేశించిరి. 

తా, పిమ్మట శత్రుఘ్నుడు ఆజ్ఞా, పింపగా కొందరు మనుష్యులు 

తైలదీపములు, పరుపులు ఆస్తరణములను తీసికొని శీఘ్రముగా ఆ ఇంటికి 

వెళ్ళిరి. 47 

మూ. ఉవాచ చ మహాతేజాః సుగ్రీవం రాఘవానుజః, 48 

అభిెషకాయ రామస్య దూతానాజ్ఞాపయ ప్రభో, 

ఛ్ 

ప్ర అః మహాతేజాః=గొప్ప తేజస్సు గల, రాఘవానుజః=భరతుడు, 

సుగ్రీవమ్=సు గీవుణ్ణి గూర్చి, ఉవాచ చాపలికెను - ప్రభో=ఓ | సమర్జుడా ! 

రామస్య=రామునియొక్క, అభిషకాయ=లఅభిషేకముకొరకు, దూతాన్=దూతలను, 

ఆజ్ఞాపయ=ఆ జ్ఞా, పించుము. 

తా. గొప్ప తేజస్సు గల భరతుడు సుగ్రీవునితో -- “సమర్హుడవైన 
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ఓ! స్నుగీవా 1 రాముని అభిషేకము కొరకై దూతలను ఆజ్ఞాపంచుము”అని 
పలికెను. 48 

మూ.  సౌవర్థాన్వానరేన్షాణాం చతుర్గాం చతురో ఘటాన్, 49 
దదౌ క్షిప్రం స సుగ్రీవః సర్వరత్నవిభూ షితాన్. 

ప్ర అ స౯ఆ, సు(గీవణా =సుగీవుడు, క్రీపమ్= శీఘ్రముగా, చతు 
ర్షామ=నలుగురు, వానరేన్తాణామ్=వానరనాయకుల, సౌవర్గాన్ =బంగారము 
వీకారమైన, సర్వరత్న విభూ షీతాన్ =సమస్త మైన రత్నములచేత అలంకరింపబడిన, 

చతురణనాలుగు, ఘటాన్ =ఘుటములను, దదౌ= =ఇచ్చెను, 

తా. సుగ్రీవుడు వెంటనే సమస్తమైన రత్నములచేత అలంకరించబడిన 
నాలుగు బంగారు కలశలను నలుగురు వానరుల కిచ్చెను. 49 

మూ. యథా ప్రత్యూషసమయే చతుర్జాం సాగరామృసామ్, ర50 

పూర్హర్హ టైః ప్రతీక్షధ్వం తధా కురుత వానరాః... 

ప్ర అ వానరాః=వానరులారా ! చతుర్ణామ్=నాలుగు, సాగరామ 

సామీ=సముద్రముల ఉదకములయొక్క, పూ రెజానిండిన, సట కలలో 

ప్రత్యూషసమయే=ప్రత్యూషకాలమునందు, యథా౭వట్లు, ప్రతీక్షద్వమ్= =నిరీక్షించెదరో, 

తథా=అట్సు, కురుత=చెయ్యండి. 

తా. వానరులారా | తెల్లవారుసరికి నాలుగు సముద్రముల నీళ్లు 

నింపీన ఈ కలశలతో వచ్చి ఎట్లు “” వేచిఉండెదరో అట్లు. చేయవలెను. 50 

మూ. ఏవముక్తా మహాత్మానో వానరా వారణోపమాః, 51 

ఉత్పేతుర్గగనం శీఘ్రం గరుడా ఇవ శీఘ్రగాః 

ప్ర అ ఏవమ్=ఇట్లు, ఉక్తాణాపలకబడిన, వారణోపమాా ఏనుగు 

లతో సమానులైన, గరుడాః ఇవ= గరుత్మంతుల వలె, శ్రీ ఘగాణాకీ ఘ్రముగా 

వెళ్లు, మహాత్మానః= మహాత్ము లైన, వానరాః=వానరులు, కీఘ్రమ్ా శీఘ్రముగా, 

గగనమ్=ఆకాశమును గూర్చి, ఉత్పేతుః=ఎగిరిరి. 

లా. సుగీవునిచేత . ఈ విధముగా ఆజ్ఞాపింపబడిన, . 'ఏనుగులవంటి, 

గరుత్మంతుల వలె శీఘ్రముగా వెళ్లు మహాత్ములైన వానరులు శీఘ్రముగా 

ఆకాశములోనికి ఎగిరిరి. oo 51 

మూ. జామ్బవాంశ్చ హనూమాంశ్చ వేగదర్శ్భీ చ వానర, ర2 

బుషభళ్చైవ కలశాన్ జలపూర్ణానథానయన్, . 
నదీశతానొం పషానాం జలం ౨" కుమెరుపాహరన్. .. 53 
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ప్ర అ. అథ=అటు పిమ్మట, జామ్సవాంశ్చ=జాంబవంతుడు, హనూ 

మాంశ్చ=హనుమంతుడు, వేగదర్శీ చా వేగదర్శి అను, వానరఃావానరుడు, 

బుషభ శ్చెవాబుషభుడు, జలపూర్ణాన్ =జలముతో నిండిన, కలశాన్ =కలశలను, ఆన 

యన్ =తీసికొనివచ్చిరి. పజఖ్వానామ్=అయిదు, నదీశతానామానదీశతములయొక్క, 

జలమ్=జలమును, కుమ్మెఃా కలశలతో, ఉపాహరన్ =తీ సికొనివచ్చిరి. 

తొ. జాంబవంతుడు హనుమంతుడు, చేగదర్శి, బుషభుడు జలము 
నింపిన కలశములను తీసికొని వచ్చిరి. వీరు ఐదువందల నదుల జలమును 

కలశలలో తీసికొనివచ్చిరి. 52, 53, 

మూ. _పూర్వాత్సముద్రాత్కలశం జలపూర్ణమథానయత్ , 

సుషేణః సత్త (సంపన్నః సర్వరత్నవిభూ షితమ్. ర్ర్4 

ప్ర. అ అథ=అటు పిమ్మట, సత్త ఏసంపన్నః౭బలసంపన్ను డైన, సుషేణః= 

సుషేణుడు, పూర్యాత్ సముద్రాత్=పూర్వసముద్రమునుండి, సర్వరత్నవిభూ షి 

తమ్=సమస్తరత్నములచేత అలంకరింపబడిన, జలపూర్ణమ్=జలముతో నిండిన, 

కలశమ్=కలశను, ఆనయత్ =తీ సికొనివచ్చెను. 

తా. బలవంతుడైన సుషేణుడు తూర్పు సముద్రమునుండి జలముతో 

నిండిన, సకలరత్నములచేత అలంకరించబడిన కలశమును తీసికొనివచ్చెను.54 

మూ. బుషభో దకిణాతూరం సముద్రాజ్జుమానయత్, 
లు nC) ము 

రక్త చన్తనశాభాభిః సంవృతం కాజానం ఘటమ్. 55 

ప్ర. అ. బుషభః=బుషభుడు, దక్షిణాత్ సముద్రాత్ =దక్షీిణసముద్రము 

నుండి, రక్త చన్హనశాఖాభిః=రక్షచందనవృక్షముల కొమ్మలచేత, సంవృతమ్=కప్పబడిన, 

కాషానమ్=బంగారము వికారమైన, ఘటమ్=కలశమును, జలమాజలమును, 
తూర్ణమ్=శీ (ఘ్రముగా, ఆనయత్=తీ సికొనివచ్చెను. 

తా. బుషభుడు దక్తిణసముదమునుండి జలపూర్ణమైన ఘటమును 

రక్తచందనవృక్షముల కొమ్మలు కప్పి శీఘ్రముగా తీసికొనివచ్చెను. 55 

మూ. గవయః పశ్చిమాత్తోయమాజహార మహార్లవాత్, 

రత్నకుమ్చేన మహతా శీతం మారుతవిక్రమః. 56 

ప్ర. అ. మారుతవికమః౭వాయుదేవుని వంటి పరాక్రమము గల, 
గవయఃాగవయుడు, మహతా=గొప్పదైన, రత్నకు మ్ళేన=రత్నకలశములో, పజ్చి 

మాత్ =పశ్చిమమునందున్న, మహార్ణవాత్ =మహాసముద్రమునుండి, కీతమ్=చల్లని, 

తోయమ్=జలమును, ఆజహార=తీ సికొనివచ్చెను. 
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తా. వాయుదేవుని వంటి పరాక్రమము గల గవయుడు పశ్చిమసము 
ద్రమునుండి చల్లని జలమును రత్నకలశములో తీసికొనివచ్చెను. 

మూ. ఉత్తరాచ్చ జలం శీ ఫ్రం గరుడానిలవిక్రమః, 

ఆజహార స ధర్మాత్మా నలః సర్వగుణాన్సితః, 57 

ప్ర. ఆం గరుడానిలవిక్రమఃచగరుత్మంతుని వంటి, వాయుదేవుని వంటి పరా 

క్రమము గల, ధర్మాత్మా=ధర్మాత్ము డైన, సర్వగుణాన్వితణాలఅన్నిగుణములతో కూడిన, 
_సఃఆ, నలజానలుడు, ఉత్తరాత్ =ఉత్తరసముద్రమునుండి, గీఘ్రమ్=శీ ఘ్రముగా, 
జలమ్=జలమును, ఆజహార=తీ సికొనివచ్చెను. 

తా. గరుత్మంతుని వంటి, వాయువువంటి పరాక్రమము గల, 
సమస్తగుణములతో కూడిన ధర్మాత్ముడైన నలుడు ఉత్తరసముద్రమునుండి 
శీఘ్రముగా జలము తీసికొనివచ్చెను. 557 

వి. కొందరు వ్యాఖ్యాతలు “ధర్మాత్మానిలః=ధర్మాత్మా + ఆనిలఖీఅను 

పొఠము (గ్రహించి ఆనిలః అనగా హనుమంతుడు అని అర్థము చెప్పినారు. 

ఇక్కడ ప్రయోగించిన విశేషణాలనుపట్టి అది యుక్త మేమో 'అనిపించుచున్నది. 
హనుమంతుడు వెనుక చెప్పినట్లు. నదీజలమును, ఈ. జలమును కూడ 

తీసికొనివచ్చినా డని (గ్రహించవలెను. కొందరు అనలః = అనలుడు అని 

అర్థము చెప్పినారు. 

మూ. తతొ స్తెర్వానర [శ్రే స్టైరానీతం (ప్రేక్ష్య తజ్జలమ్, " 

అభిషేకాయ రామస్య శత్రుఘ్న: సచివైః సహ, రి 

పురోహితాయ శ్రేషాయ సుహృద్భ శే న్యవేదయత్, 

ప్ర అ. తతః= =అటు పిమ్మట, సచివైః సాయంలో. కూడిన, 

శత్రుఘ్నః=శత్రుఘ్నుడు, రామస్య = రామునియొక్క, అభిషేకాయ=లఅభిషే 

ముకొరకు, తైై=ఆ, వానరశే* *=వానర శ్రేష్టులచేత, వరద. ప దకొనూాబదిన 

తత్=ఆ, జలమ్=జలమును, (శ్రేష్మాయ=(శ్రేష్టుడైన, పురో హితాయ=పురో హితునకు, 

సుహృద్భ్యః చామిత్రులకు, న్య వేదయల్ = =తెలిపెను.. . 

తా. అప్పుడు మంత్రులతో కూడిన శత్రుఘ్నుడు రాముని అభిశే షక 

ముకొరకు ఆ వానర శేష్ణులు తీసికొనివచ్చిన ఆ జలమును. పురో హితుడైన 
వ సిష్టునకు, రులకు చూపి సిద్ధముగా ఉన్న దని. తెలిపెను. న్ 58 

మూ. తతః స ప్రయతో వ్ఫద్లో వసిష్టో బ్రాహ్మణైః సహ ప ల 

రామం రత్నమయే ప్రీ ససీతం' సంన్యవేశయత్, 
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ప్ర. అ. తతః=అటు పిమ్మట, (బ్రాహ్మణః సహాబ్రాహ్మణులతో కూడిన, 

వృద్ధః=వృద్దుడైన, వసిష్టః= వసిష్టుడు, ప్రయతజసావధానచిత్తుడై, ససీతమ్=సీ 

తతో కూడిన, రామమ్రాముళ్లి, రత్నమయే=రత్న వికారమైన, కీ శే= పీఠముమీద, 

సంన్యవేశయత్ =కూర్చుండబెబను. 

తా. అప్పుడు బ్రాహ్మణులతో కూడిన వృద్ధుడైన వసిష్కుడు సావధానచిత్తుడై 

సీతాసమేతుడైన రాముళ్లీ రత్నపీఠముమీద కూర్చుండబెట్టను. 58 
ర. బం లు 

మూ. వసిష్టో వామదెవశ్చ జాబారిరథ కాశ్యపః; 59 

కాత్యాయనో సుయజ్ఞశ్చ గౌతమో విజయస్తథా, 

అభ్య షీజ్వన్నరవ్యాఘం ప్రసన్నేన సుగన్తినా, 60 

సలిలేన సహస్రొక్షం వసవో వాసవం యథా. 

ప్ర. అ. వసిష్టణావసిష్ణుడు, వామదేవశ్చ=వామదేవుడు, జాబాలిఃజా 

బాలి, అధథ=మరియుు, కాశ్యపః= కాశ్యపుడు, కాత్యాయనః=కాత్యాయనుడు, 

సుయజ్ఞఃాసుయజ్ఞుడు, గౌతమణాగౌతముడు,  తథా=మరియు,  విజయఃావిజ 

యుడు, (పసన్సేనానిర్మలము, సుగన్లినామంచి .సువాసన గలది అయిన, 
సలిలేన=ఉదకముచేత, వసవః= వసువులు, సహస్రాక్ష మ్=వేయి నేత్రములు 

గల, వాసవం యథా=ఇంద్రుళ్లి వలె, నరవ్యాఘమ్ానర(శ్రేష్టుడైన రాముణ్ణి, 
అభ్య షించన్ =అభిషేకించిరి. 

తా. వసిష్టుడు, వామదేవుడు, జాబాలి, కాశ్యపుడు, కౌత్యాయనుడు, 

సుయజ్ఞడు, గౌతముడు, విజయుడు అను ఎనమండుగురు మునులు నిర్మలము, 

సుగంధయుక్తము అయిన జలముతో అష్ట వసువులు సహసస్రాక్టు డైన దేవేంద్రునకు 

అభిషేకము చేసినట్లు రామునకు అభిషేకము చేసిరి. 59, 60. 

మూ. _బుత్విగ్భిర్భ్రాహ్మణైః పూర్వం కన్యాభిర్మన్తింభిస్తథా, 61 

యోధైశ్ళెవాభ్య షిఇం స్తే సంప్రహృన్దాః సనైగమైః, 

సర్వాషధ్ర సైశ్చాపి దైవతైర్నభసి స్టితైః, 62 
చతుర్చిర్లోకపాలైశ్చ సర్వెర్షవైశ్చు సంగలైః. 

ప్ర అ. సంప్రహృష్టాజామిక్కిలి సంతోషించుచున్న, లే=ఆ వసిషాదులు, 

పూర్వమ్=ముందుగా, బుత్విగ్భిఃా బుత్విక్కులైన, (బాహ జైకా బ్రాహ్మ ణులచేత, 

కన్యాభిః=కన్యలచేత, తథా=మరియు, మన్తిభి=మంత్రులచెేత, సనైగమైః= వర్త 
కులు మొదలైనవారి సంఘముల అధిపతులతో కూడిన, యోధైశ్చ=యోధులచేత, 

నభ సి=ఆకాశమునందు, స్టితైకా ఉన్న, దేవై=దేవతలచేత, చతుర్శిః=నలుగురు, లోక 

పాలైశ్చాలోకపాలులచేత, సంగతైః=వచ్చిన, సర్వేకాసమస్త మైన, దేవైశ్చ=దేవతలచేత, 
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సర్యౌషధిర సైశ్చాపి=సమస్తమైన ఒఓషధిరసముచేత కూడ, అభ్య షించన్ =అభిషేక 

తా. మిక్కిలి సంతోషించుచున్న ఆ వసిష్టాదులు ముందుగా బుత్వి 

క్కులైన బ్రాహ్మణులచేత, కన్యలచేత, మంత్రులచేత, యోధులచేత, నైగములచేత, 

- ఆకాశమునందున్న దేవతలచేత, నలుగురు లోకపాలులచేత, గుమిగూడిన సక 

లదేవతలచేత అభిషేకము చేయించిరి. వీరందరూ నదీసముద్రాదిజలములతో నే 

కాక సమస్తమైన ఓషధుల రసములతో కూడ రామునకు అభిషేకము చేసిరి. 

మూ. బ్రహ్మణా నిర్మితం పూర్వం కిరీటం రత్నశోభితమ్, 64 

అభిషిక్తః పురా యేన మనుస్తం దీప్తతేజసమ్, 

తస్యాన్వవాయే రాజానః క్రమాద్వ్యేనాభిషేచితాః, 65 

సభాయాం హేమక్టుప్తాయాం శోధితాయాం మహాధనైః, 

రత్నెర్నానావిధైశ్సెవ చిత్రితాయాం సుశోభనైక 66 
నానారత్స్నమయే పీఆే కల్పయిత్యా యథావిధి, 

కిరీశేన తతః పశ్చాద్వ సిేన మహాత్మనా, 67 

బుత్విగ్భిర్భ్యూషణై శ్చెవ సమయోక్ష గలే రాఘవః. 

ప్ర. అ. యేన=ఏ కిరీటముతో, పురా=పూర్వము, మనుః=మనుచక్రవర్తి, 

అభి షిక్తః=అభిషేకింపబడినాడో, తస్య=ఆ మనుచక్రవర్తియొక్క, అన్వవాయే=వంశ 

మునందు, రాజానః=రాజులు, యేన=దేనితో, అభిషేచితాః=అభి షేకింపబడినారో, 

తమ్=లఅట్టి, పూర్వమ్=పూర్వమునందు, (బహ్మణా= బ్రహ్మ చేత, నిర్మితమ్=నిర్మించబ 

డిన, ర్నశోభితమ్=రత్నములచేత అలంకరించబడిన, దీప్తబేజసమ్=ప్రజ్వలించుచున్న 

తేజస్సు గల, కిరీటమ్=కిరీటమును, హేమక్టుప్తాయామ్=బంగారముచేత అలంక 
రింపబడిన, మహాధనైః=గొప్ప ధనములచేత, శోభితాయామ్= ప్రకాశింపచేయబడిన, 
నానావిధైః=అనేకవిధములైన, సుశోభనైః=చాల అందమైన, రత్నెః=రత్నములచేత, 
చిత్రితాయామ్=చిత్రవర్ణము కలదిగా చేయబడిన, సభాయామ్=సీభయందు, నానా 

రత్నమయే=అ నేకరత్నముల వికారమైన, పీరే= పీఠమునందు, యథావిధి=జయథాశా 

స్ర్రముగా, కల్పయిత్వా=ఉంచి, తతః పశ్చాత్ =అటు పీమ్మట, మహాత్మ నా=మహాత్ము 

డైన, వసిష్మేన=వసిష్ణనిచేత, కిద టేన=కిరీటముతోను, బుల్విగ్ఫిణబుత్విక్కులచేత, 

భూషథైశ్చెవ=భూషణములతోను, రాఘవఃజరాముడు, సమయోక్ష్యతాకూర్చబడెను. 

తా. పిదప మహాత్ముడైన వసిష్టుడు, పూర్వము బ్రహ్మ నిర్మించిన 

రత్సమయమైన, తేజస్సుతో ప్రకాశించుచున్న కిరీటమును సభామధ్యములో 
ఉన్న వివిధరత్నములు మాటిన పీఠముపై యథావిధిగా ఉంచెను. పట్టాభిషేక 
సమయమునందు పూర్వము మనుచక్రవర్తి, పిదప క్రమముగా ఆయన వంశమునకు 
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చెందిన రాజు లందరు ఆ కిరీటమును ధరించెడివారు. ఆ మహాసభాభవనము 

బంగారముచేత అలంకరింపబడెను, చాల విలువైన వస్తువులతో శోభించుచుండెను, 

అనేకవిధములైన చాల అందమైన రత్నములతో అది చిత్రవర్హమై ఉండెను. పిదప 

రత్నపీఠముపై ఉంచిన ఆ కిరీటమును తీసి వసిష్టుడు రాముని శిరస్సుపై 
అలంకరించెను. అనంతరము బుత్విక్కులు రామునకు ఇతరాలంకారములు 

అలంకరించిరి. 64 - 67 

మూ. ఛత్రం తస్య చ జగ్రాహ శత్రుఘ్నః పాణ్దురం శుభమ్, 68 

శ్వేతం చ వాలవ్యజనం సుగ్రీవో వాన రేశ్వరః, 

అపరం చన్హ్రసంకాశం రాక్ష హేన్లో విభీషణః. 69 

ప్ర. అ. శత్రుఘ్నణాశత్రుఘ్నుడు, తస్య=రామునకు, పాణ్టురమ్ =తెల్లని, 

శుభమ్=మంగళకరమైన, ఛత్రమ్=ఛత్రమును, జగ్రాహ=గ్రహించెను. వానరేశ్వరః= 

వానరరాజైన, సుగ్రీవః=సుగ్రీవుడు, శ్వేతమ్=తెల్లని, వాలవ్యజనమ్=వింజామరను, 

రాక్ష సేన్హ్రః=రాక్షసరాజైన,. విభిషణః=విఖీషణుడు, చన్హుసంకాశమ్=చంద్రునితో సమా 

నమైన, అపరం చామరియొక వింజామరను, గ్రహించెను. 

తా. శత్రుఘ్నుడు రామునకు తెల్లని, సుందరమైన ఛత్రము పట్టను. 

వానరరాజైన సుగ్రీవుడు తెల్లని వింజామర పట్టను. రాక్షసరాజైన విభీషణుడు 

చంద్రుని వంటి మరియొక వింజామర పట్టను. 68, 69 

మూ. _మాలాం జ్వలన్తీం వపుషా కాళ్ళనీం శతపుష్కరామ్, 

రాఘవాయ దదౌ వాయుర్యాసవేన ప్రచోదితః. 70 

ప్ర. అ. వాయుః=వాయువు, వాసవేనాదే వేంద్రునిచేత, ప్రచోదితః=పేరే 

పీంపబడినవాడై, వపుషా=శరీరముతో, జ్వలన్తీమ్= ప్రకాశించుచున్న, కాషానీమ్=బం 

గారము వికారమైన, శతపుష్కరామ్=నూరు పద్మములు గల, మాలామ్ =మాలను, 

రాఘవాయ=రామునకు, దదౌ=ఇచ్చెను. 

తా. వాయువు దేవేంద్రునిచేత (పేరే పింపబడినవాడై నూరు పద్మములు 

గల, (పకాశించుచున్న ఆకారము గల బంగారు మాలను రామునకు బహూకరించను. 

మూ. _సర్వరత్నసమాయుక్తం మణిభిశ్చ విభూ షితమ్, 
ముక్తాహారం నరేన్హాయ దదౌ శక్రప్రచోదితః. 71 

ప్ర అ శక్షపచోదితః=ఇం)ద్రునిచేత (చేరే పింపబడిన వాయువు, 

సర్వరత్నసమాయుత్తమ్=సమస్తములైన రత్నములతో కూడిన, మణిభిశ్చడ=మ 
ణులచేత, విభూషీతమ్=అలంకరించబడిన,. ముక్తాహారమ్ =ముత్యాలహారమును, 

నరేన్హాయ=రాజునకు, దదౌ=ఇచ్చెను. 
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తా. వాయువు దేవేంద్రునిచేత (పేరేపింపబడినవాడై రాజైన రామునకు 
సకలరత్నములతో కూడిన, మణులచేత అలంకరించబడిన ముత్యాలహారమును 

కూడ ఇచ్చెను. 71 

మూ. ప్రజగుర్తేవగన్తర్యా ననృతుశ్చాప్పరోగణాః, 
ద ణి 

అభిషేే తదర్గస్య తదా రామస్య దీమతః. 72 

ప్ర అ. తదా=అప్పుడు, తదర్గస్య=అభిషేకమునకు తగినవాడైన, 
రామస్య=రామునియొక్క, అభిషే.కే=అభిష్నేకమునందు, దేవగన్దర్వాః=దేవతలు 

గంధర్వులు, (ప్రజగుజాగానముచే సిరి. _అప్పరోగణాఃాఅప్పర స్త్రీ సముదాయములు, 
ననృతుః=నాట్యముచేసినవి, 

తొ. అభిషేకము పొందుటకు అర్హుడైన రామునకు అభిషేకము జరిగిన 
ఆ సమయమునందు దేవతలు గంధర్వులు గానము చేసిరి. అప్పరః స్త్రీలు 
నాట్యము చేసిరి. — 72 

మూ. భూమిః సస్యవతీ చైవ ఫలవన్తశ్చ .పాదపాః, 
గన్హవన్తి చ పుష్పాణి బభూవూ రాఘవోత్సవే. = 73 

ప్ర అ. రాఘవోత్సవే=రామునకు ఉత్సవము జరుగగా, భూమిఃభూమి, 

సస్యవతీ=సస్యములు కలది ఆయెను. పాదపాః=వృక్షములు, ఫలవన్తశ్చ=ఫలములు 
కలవి గాను, పుష్పాణి=పుష్పములు, గన్హవన్తి చ=గంధము కలవిగాను, 

బభూవుః=అయినవి. 

తా. రాముని అభిషేకమహోత్స వసమయమునందు భూమి సస్యసమృద్ధ 

మయ్యెను. వృక్షములు ఫలములతో నిండెను. పుష్పములు సుగంధము 
కలవయ్యెను. 73౩ 

మూ. సహస్రశతమశ్యానాం ధేనూనాం చ గవాం తథా, 

దదౌ శతవృషాన్ పూర్వం ద్విజేభ్యో మనుజర్షభ:. 74 

ప్ర. అ. మనుజర్షభః=మనుష్యులలో (శేష్ణడైన రాముడు, . పూర్వమ్= 

ముందుగా, అశ్వ్యానామ్=గుజ్జములయొక్క సహస్రశతమ్=లక్షను, తథా=మరియు, 

ధేనూనామ్-క్రొత్తగా (ప్రసవించిన, గవాం చాగోవులయొక్క సహ(స్రశతమును, 

శతవృషాన్ =నూరు ఎద్దులను, ద్విజేభ్యః=ద్విజాలకొరకు, దదౌ=ఇచ్చేను. 

తా. రాముడు ముందుగా ద్విజులకు లక్ష గుజ్జములను, లక్ష (కొత్తగా 

ఈనిన ఆవులను, నూరు ఎద్దులను ఇచ్చెను. గడ 
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మూ. త్రింశత్కోటీర్లిరణ్యస్య బ్రాహ్మణేభ్యో దదౌ పునః 

నానాభరణన సా సాణీ మహార్హాణి చ రాఘవః. 75 

ప్ర. అ. రాఘవః=-రాముడు, పునః=వురల, బ్రాహ్మణేభ్యః బ్రాహ్మణు 

లకొరకు, హిరణ్యస్య=బంగారముయొక్క, |త్రింశత్కోటీః=ముప్పె కోట్లను,మహా 

ర్తాణీ=చాల విలువ గల, నానాభరణవ స్రాణి=అ నేకవిధములైన' - ఆభరణములను 

వస్త్రములను, దదౌ=ఇచ్చను. 

తా. రాముడు మరల బ్రాహ్మణులకు ము ప్పె కోట్ల బంగారు నాణెములు, 

చాల విలువ గల అనేకవిధములైన ఆభరణములు; వేస స్త్ర ములు ఇచ్చెను. 75 

మూ. అర్కరశ్మి ప్రతీకాశాం కాఇ్ళునీం మణీవిగ్రహామ్, 

సుగ్రీవాయ ప్రజం దివ్యాం ప్రాయచ్చన్మనుజాధిపః. 76 

ప్ర, అ. మనుజాధిపః=రాముడు, సుగీవాయాసుగ్రీవునకు, అర్కరశ్మిప్ర 

తీకాశామ్=సూర్యకిరణముల వలె ఉన్న, మణివిగహామ్=అధికముగా మణులు 

గల, కాషానీమ్=బంగారము వికారమైన, దివ్యామ్=దివ్య మైన, (సజమ్=మాలను, 

సుగ్రీవాయ=సుగీవునకు, ప్రాయచ్చత్ =ఇచ్చెను. 

తా. రాముడు సూర్యకిరణములతో సమానము, మాణిక్యములతో 

నిండినదీ అయిన బంగారపు దివ్యమైన మాలను సుగ్రీవునకు బహూకరించెను.76 

మూ. వైదూర్యమయచిత్రే చ మణిరత్నవిభూ షితే, 

వాలిపుత్రాయ ధృతిమానజ్ఞదాయాజ్లదే దదౌ. 77 

ప్ర. అ. ధృతిమాన్=గేమగల రాముడు, వైదూర్యమయచితే చావై G ధ్ర | స ([ 
దూర్యములతో నిండి చిత్రముగా ఉన్న, మణిరత్నవిభూ షితే= =మణులచేతను, 
రత్నములచేతను అలంకరింపబడిన, అజ్ఞదే=బాహుపురులను, వాలిపుత్రాయ=వాలి 

పుత్రుడైన, అజ్బదాయ=అంగదునకు, దదా=ఇచ్చిను. 

తా. (పేమభావము గల రాముడు, వైదూర్యమణులతో నిండి చిత్రవర్ణములై 

ఉన్న, మణులచేత రత్నములచేత అలంకరించబడిన బాహుపురులను వారలిప్పుత్రుడైన 

అంగదునకు బహూకరించెను. 77 

మూ. నుణ ప్రవరజుష్టం తం ముక్తా హారమనుత్తమమ్, 

సీతాయై ప్రదదౌ రామశ్చన్తురశ్మి సమప్రభమ్, _ 78 

అరజే వాససీ దివ్యే శుభాన్యాభరణాని చ. 

సో ప్ర. అ. రామఃరాముడు, మణి ప్రవరజుష్టమ్= (శేష్తములైన నముణులతో 

కూడిన, అనుత్తమమ్= [శ్రేష్ట మైన, తమ్=ఆ చన్హురశ్మి సమ ప్రభమ్=చంద్రకిరణములతో 
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సమానమైన కాంతి గల, ముక్సాహారమ్=ముత్యాలహారమును, అరజే=పరిశుద్దము 
లైన, దివ్యే= =దివ్యములైన, వాససీ=రెండు వస్త్రములను, శుభాని=సుందరములైన, 
ఆభరణాన చాఆభరణములను, సీతాయై= సీతకు, (పదదౌ= ఇచ్చెను. 

తా, రాముడు (శ్రేష్ణములైన మణులతో కూడిన, చంద్రకిరణముల 
వంటి కాంతి గల శ్రేష్టమైన ముత్యాలహారమును, నిర్మలములైన దివ్యములైన 
రెండు వస్త్రములను, సుందరములైన అలంకారములను సీతకు ఇచ్చెను. 78 

మూ. అవేక్షమాణా వైదేహీ ప్రదదౌ వాయుసూనవే 70 

అవముచ్యాత్మనః కణ్యాద్దారం జనకననినీ. 
అయా యె 

అవైక్షత హరీన్ సర్వాన్ భర్తారం చ ముహుర్ముహుః, 80 

ప్ర. అ. (“అవేక్తమాణా” ఇత్యాది శ్లోకార్డానికి బదులు ప్రాచ్యప్రతిలో 
ఉన్న జూ న 

“అవేక్ష్య మైథిలీ చైవ హనుమన్తం ప్లవజ్వమమ్” 
అనుపాఠము బాగున్నది.) 

జనకనన్దినీ=జనకుని కుమార్తెయైన, మైథిలీ=ఫీత, _ ప్లవజ్ఞమమ్=వాన 
రుడైన, హనూమన్తమ్= హనుమంతుళ్ల, "అవేక్ష్య= =చూచి, ఆత్మనతనయొక్క, 
కణా త్ = =కంఠమునుండి, హారమ్= హారమును, అవముచ్య= పైకి తీసి, సర్యాన్=సమ 

స్తమైన, హరీన్ =వానరులను, భర్తారం చాభర్తను, ముహుర్ముహుః=మాటిమాటికి, 

అవెకత= చూచెను. 
రాయ 

తా, జనకనందిని అయిన సీత హనుమంతుని వెపు చూచి, ఆ 

హారమును తన కంఠమునుండి తీసి ఆ వానరులందరి వైపూ, భర్త వైపూ 

మాటిమాటికి చూచెను. 79 - 80 

మూ. తామిజ్లితజ్ఞః సంక్య బభాషే జనకాత్మజామ్, 

ప్రదేహి సుభగే హారం యస్య తుష్ట్రాస భామిని. 81 

తేజో ధృతిర్యశో దాక్ష్యం సామర ర్థ్యం వినయో నయః, . 

పౌరుషం విక్రమో బుద్దిర్య స్మి న్నేతాని సర్వదా. 82 

ప్ర. అ. ఇజ్లీతజ్ఞః=అభిపాయమును గుర్తించిన రాముడు, తొమ్=ఆమెను, 

సంపేక్ష 3=చూచి, తామ్=ఆ, జనకాత్మజామా సీతను గూర్చి, బభా ష=పరలి కెను. 

సుభ గ=సౌభాగ్యము గల, భామిని=ఓ సీతా, యస్య=ఎవనికి, తుష్ట్రా=సంతో షించిన 
దానవు, అసి=అయి ఉన్నావో, యస్మిన్ = =ఎవనిలో, తేజణతేజస్సు, ' ధృతిః=ధైర్యము, 

యశః=కీర్తి, దాక క్యమ్=నేర్సు, సామర్థ్యమ్= సామర్ధ్యము, వినయః=వినయము, 
నయఃానీతి, పౌరుషమ్=పొరుషము, విశ్రమణాపరా క్రమము, బుద్ధిః=బుద్ధి, ఏతాని= 
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ఇవి, సర్వదా=ఎల్లప్పుడూ ఉన్నవో అతనికి, హారమ్=హారమును ప్రదేహి=ఇమ్ము. 

తా. పరాభిప్రాయమును గుర్తించు సామర్హ్యము గల రాముడు సీతను 
చూచి ఇట్లనెను- “సౌభాగ్యవతియైన ఓ సీతా! సేక్స ఎవని విషయమునందు 

సంతోషమున్నదో, తేజస్సు, ధైర్యము, యశస్సు, నేర్పు, సామర్థ్యము, వినయము, 

నీతి పౌరుషము, పరాక్రమము, బుద్ది అను ఈ గుణములు ఎవనిలో ఎల్లపుడూ 

ఉన్నవో ఆతనికి ఈ హారమును ఇమ్ము.” 81-82 

మూ. దదౌ సా వాయుపుత్రాయ తం హారము సితేక్షణా, 

హనూమాంస్తేన హారేణ శుశుభే వానరర్షభః, 83 

చన్హాంశుచయగౌ రేణ శ్వేతాభ్రేణ యధథాచలః, 

ప్ర. అ. అ సితేక్షణా=నల్లని నేత్రములు గల, సా=సీత, తం హారమ్=ఆ 

హారమును, వాయుపుత్రాయాహనుమంతునకు, దదౌ=ఇచ్చెను. వానరర్షభః= 

వానర శేష డైన, హనూమాన్ =హనుమంతుడు, చన్దాంశుచయగౌ రేణ=చంద్రుని 

కిరణసముదాయము వలె తెల్లగా ఉన్న, తేన హా రేణ=ఆ హారముచేత, శ్వేతాభ్రేణ=తెల్లని 
మేఘముచేత, అచలః యథా=మేఘము వలె, శుశుభే=ప్రకాశి ంచెను. 

తా. నల్లని నేత్రములు గల ఆ పీత ఆ హారమును హనుమంతునకు 

బహూకరించెను. చంద్రుని కిరణముల సముదాయము వలె తెలగా నున్న 

ఆ హారమును ధరించిన వానర్యశ్రేష్టుడైన హనుమంతుడు తెల్లని మేఘములో 

పర్వతము (పకాశించినట్లు ప్రకాశించెను. 83 

మూ. సర్వే వానరవృద్దాశ్చ యే చాన్యే వానరోత్తమాః, 84 
వానోభిర్భూషడై శెన యథార్గం ప్రతిపూజితాః. 

ప్ర అ. సర్వే=సమస్తమైన, వానరవృద్దాశ్చ=వానరవృద్దులు, యే=ఏ, 
అన్యే=ఇతరులైన, వానరోత్తమాః=వానర శేష *లున్నారో, వారు, యథార్లమ్= 

తగు విధముగా, వాసోభిః=వ స్త్ర ములచేతను, భూషలై శ్చెవ=అలంకారములచేతను, 

'ప్రతిపూజితాః=పూజింపబడిరి. లా 

తా. వానరులలోని “పెద్దవాళ్ళందరూ, వానర(శ్రేష్టులూ కూడ 

వస్త్రములు, భూషణములు బహూకరించి తగు విధముగా సత్కరింపబడిరి.84 

మూ. తతో ద్వివిదమైన్లాభ్యాం నీలాయ చ పరంతపః, 85 

సర్వాన్ కామగుణాన్వీక్ష్య ప్రదదౌ వసుధాధిపః. 

ప్ర అ. తతః= పిమ్మట, _పరంతపః=శత్రుసంహారకుడైన, వసుధా 

ధిపణారాముడు, వీక్ష్య =ఆలోచించి, మైన్దద్వివిదాభ్యామ్=మ్రైందద్వివిదులకు, నీలాయ 
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చానీలునకు, సర్వాన్ =సమస్త మైన, కామగుణాన్=కోరదగిన శ్రేష్ట వస్తువులను, 

తా, పిమ్మట, శత్రు సంహారకుడైన రాముడు ఆలోచించి, 
మైందద్వివిదులకు, నీలునకు సమస్తమైన కోరదగిన వస్తువులను ఇచ్చెను. 85 
మూ. విభీషణో౭_థ సుగ్రీవో హనుమాన్ జామ్బవాంస్తథా, 86 

సర్వే వానరముఖ్యాశ్చ రా మేణాక్షిష్పకర్మణా, 

మూ. యథార్హం పూజితాః సర్వే కామై రల్నెళ్చ పుష్కలైః, 87 
ప్రహృష్టమనసః సర్వే జగ్ము రెవ "యధౌగతమ్. 

ప్ర అ. అథాఅటు పిమ్మట, విభీషణః=విభీషణుడు, సుగ్రీమాసుగ్రీ 

_ పుడు, హనుమాన్ =హనుమంతుడు, తథా=మరియు, జామ్బవాన్=జాంబవంతుడు, 
సర్వే=సమస్త మైన, వానరముఖ్యాశ్చ=వానర (శేష్టులు, పరు అక్షిష్ట 

కర్మణా=శమపడకుండగ పనులుచేయు, రామేణైరామునిచేత, కామైః=కోరికల 
చేత, 5 పుష్కలైకాసమృద్దములైన, రత్నెారత్న ములచేత, యథార్హమ్=తగు విధముగా, 
ప్రతిపూజితాణపూజించబడినవారై, 'సర్వి=అందరూ, ప్రహృష్టమనసః=సంతో క షించిన, 

మనస్సులు కలవారై, యథాగతమ్= =వచ్చినట్లుగా, జగ్ము రేవ= =వెళ్లిరి. 

తా. (శమపడకుండ పనులు చేయు రాముడు విభీషణుల్లో, సుగగీవుణ్ణి, 
హనుమంతుణ్ణి, జాంబవంతుక్లో, ప్రధానులైన వానరులందరినీ కోరదగిన వస్తువులు, 

పుష్కలములైన, రత్నములు ఇచ్చి తగు విధముగా సన్మానించెను. వాళ్ళందరూ 

చాల సంతోషించిన మనస్సులతో వచ్చినట్లు గానే తిరిగి వారి వారి స్థానములకు 

వెళ్లిరి. 86-87 

మూ. నత్వా సర్వే మహాత్మానస్తత స్తే వానరర్హభాః, 88 

విస్ఫష్టైః పార్టిచేన్తేణ కిష్కిన్హాం సముపాగమన్.. ల. 

(ప్ర. అ. తతః=అటు పిమ్మట, మహాత్మానణామహాత్ము లైన, =e, వానర 

ర్షభాః=వానర శేష్ణులు, సర్వే=అందరూ, నత్వా=నమస్కంరించి, పార్టి వే స్తేణ=రాము 

నిచేజ, విసృష్టాః=విడవబడినవారై, కిష్కిన్ధామ్= కీష్కంధను, సముపాగమన్= =చేరిరి. 

తా. మహాత్ములైన ఆ వానర (శ్రేష్టులందరూ రామునకు. నమస్కరించి, 

ఆతని అనుజ్ఞ పొంది, కిష్కింధకు చెళ్ళిరి.. 88 

మూ. సుగ్రీవో వానరశ్రేష్టో దృష్టా రామాభి షచనమ్, 89 

పూజిత శ్చైవ రామేణ కిష్కిన్టాం. ప్రావిశత రిమ్... టై Male 

ప్ర. అ వానర శ్రస్టవానర శ్రేష్ముడడైన, కా
ముడు, రామా స్నా 
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భిషేచనమ్=రాముని _అభిషేకమును, దృష్ట్వా=చూచి, రామేణారామునిచేత, 
పూజిత శ్చెవాపూజించబడినవాడైై, కిష్కిన్లాం పురీమ్=కిష్కింధాపురమును, ప్రావి 
శత్ =ప్రవేశించెను. 

తా. వానర రాజైన సుగీవుడు రామపట్టాభిషకమహోత్సవము చూచి, 
రాముని సన్మానము పొంది కిష్కింధాపురమును ప్రవేశించెను. 89 

మూ. విభీషణో౭_సి ధర్మాత్మా సహ తైర్నెర్భృతర్తభైః, 90 
లబ్బా క్ కులధనం రాజా లజ్కాం ప్రాయాన్ మహాయశాః, 

ప్ర. అ. ధర్మాత్మా౭ధర్మాత్ముడు, మహాయశాః=గొప్ప కీర్తి గల, 
"౧జా=రాజైన, _ విభీషణః అపి=విభీషణుడు కూడ, _కులధనమ్=కులధన మైన 
రాక్షసరాజ్యమును, లబ్బ్వా=పొంది, తైః౭ఆ, నైర్భతర్హభెః సహ=రాక్షస శేష లతో 
కూడ, లజ్కామ్=లంకను గూర్చి, ప్రాయాత్ =వెళ్లెను. 

వ్వ 

తా తన కులధనమును పొంది రాక్షసరాజైన ధర్మాత్ముడు గొప్ప 

క్రీర్తి గలవాడు అయిన విభీషణుడు కూడ ఆ రాక్షస (శేష్టలతో కఠిసి లంకకు 

వెళెను. 90 

మూ స రాజ్యమభిలం శాసన్నిహతారిర్మహాయశాః, 91 

రాఘవః పరమోదారః శశాస పరయా ముదా, 

ఉవాచ లక్ష్మణం రామో ధర్మ జ్ఞం ధర్మవత్సలః. 92 

ప్ర. అ. మహాయశాఃాగొప్ప కీర్తి గల, పరమోదారః=మిక్కిలి ఉదారస్వ 
భావుడైన, సః రాఘవః=ఆ రాముడు, నిహతారిః=చంపబడిన శత్రువులు గలవాడై, 

అఖిలమ్=సమస్తమైన, రాజ్యమ్=రాజ్యమును, శాసన్ =పరిపాలించుచు, పరయా= 

గొప్పు ముదా=సంతోషముతో, శశాస=ఆనుభవించెను. ధర్మవత్సలః=ధర్మమునందు 
గ్రేమ గల, రామః=రాముడు, ధర్మజ్ఞమ్=ధర్మ మెరిగిన, లక్ష్మణమ్=లక్ష్మణుని 
గూర్చి ఉవాచాపలికెను. 

తా, గొప్ప కీర్తి గల, మిక్కిలి ఉదారస్వభావుడైన రాముదు 
శత్రువులను సంహరించి రాజ్యమునంతను _ పరిపాలించుచు ఆనందముతో 
అనుభవించెను. ధర్మమునందు అత్యాసక్తి గల ఆ రాము డొకనాదు ధర్మము 

నెరిగిన లక్ష్మణునితో ఇట్లు పలికెను. 91-92 

మూ. ఆతిష్ట ధర్మజ్ఞ మయా సహేమాం 
గాం పూర్వరాజాధ్యుషితాం బలేన, 
తుల్యం మయా త్యం సితృభిరృృతా యా 

వ్ 

తాం యౌవరాజ్యే ధురముద్య్వహస్స, 93 
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ప్ర. అ. ధర్మజ్ఞైధర్మములు తెలి సినవాడా ! పూర్వరాజాధ్యు షితామ్=పూర్వ 

కాలపు రాజులచేత అధి ష్మించబడిన, ఇమామ్=ఈ, గామ్=భూమిని, బలేన=బలముచేత, 

మయా సహ=నాతో కూడ, ఆతిష్త=అధి స్మించుము. యా=ఏది, పితృభి=మన 

పూర్వజులచేత, ధృతా=ధరింపబడినదో, తామ=ఆ, ధురమ్=భారమును, త్వమ= 

నీవు, మయా=నాతో, తుల్యమ్=సమానముగా, యౌవరాజ్యే=యౌవరాజ్యమునందు, 

ఉద్వహస్వ=మోయుము. 

తా, ధర్మము నెరిగిన ఓ లక్ష శ్రా! మన వంశమునకు చెందన 

పూర్వరాజులు అధిప్కించిన ఈ భూమిని నీవు కూడ నాతో కలిసి, 

బలముచేత, పాలింపుము. మన పూర్వికులు ధరించిన ఈ రాజ్యభారమును, 

నీవు యౌవరాజ్యాభిషిక్తుడవై నాతో కలిసీ మోయుము. gag 

మూ. సర్వాత్మనా పర్యనునీయమానో 

యదా న సౌమిత్రిరుపైతి యోగమ్, 

నియుజ్యమానో ౬ పిచ యావరాజ్యే 

తతో 2౬భ్య షిఇాద్భరతం మహాత్మా. 94 

ప్ర అ. యౌవరాజ్యే=యౌవరాజ్యమునందు, నియుజ్యమానో ౬ పానియ 

మించబడుచున్నను, సౌమిత్రిః=లక్ష్మణుడు, పర్యనునీయమానకాబ్రతిమాలుకొనబడిన 

వాడైనను, యదా=ఎప్పుడు, సర్వాత్మనా=లఅన్ని విధముల, యోగమ్ =అంగీకారమును, 

నోపైతి=పొందలేదో, తతః=అటు సీమ్మట, మహాత్మా=మహాత్ము డైన రాముడు, 

భరతమ్=భరతుళ్లి, అభ్య షిష్బుత్ =అభిషకించెను. 

తా. యౌవరాజ్యమును అంగీకరింపుమని ఎంత బతిమాలినను 

లక్ష్మణుడు ఏ విధముగానూ కూడ అందుకు అంగీకరించకపోవుటతో మహాత్ముడైన 

రాముడు భరతుణ్ణి యౌవరాజ్యమునందు అభి షేకించెను. 94 

మూ. పొణ్బరీకాశ్వ మేధాభ్యాం వాజేటేయేన చాసకృత్, 

త జః. ని 
అన్యెశ్చే వివిధైర్యజ్లైరయ జత్పార్థివాల్మజ 

9 

ప్ర. అ. పార్థివాత్మజఃారాముడు, పౌజ్డరీకాశ్వ మేధాభ్యామ్=పొండరీకాశ్వ 

మేధములచేతను, వాజపేయేన=వాజపేయయాగముచేత, వివిధైః=అ నేకవిధములైన, 

అ న్యెః=ఇతరములైన, యజ్జెై=యజ్ఞములచేత, అసకృల్ =అనేకపర్యాయములు, అయ 

జతీ=దీవతలను పూజించేను. 

: లా రాముడు అనేక పర్యాయములు పౌండరీకము, అశ్వమేధము, 

'  వాజఫేయము, ఇంకా అనేక విధములైన యజ్ఞములు చేసెను. 95 
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మూ. రాజ్యం దశ సహస్రాణి ప్రాప్య వర్లాణో రాఘవః, 

శతాశ్య్వమేధానాజ్యహే సదశ్యాన్ భూరిదకి ణార్. 96 
(oe 

ప్ర. అ. _రాఘవకణారాముడు, దశసహస్రాణి= పదివేలు, వర్షాణి= 
సంవత్సరములను, రాజ్యమ్= రాజ్యమును, 'ప్రాష్య=పొంది, సదశ్వాన్ =మంచి 
అశ్వములు గల, భూరిదక్రిణాన్=అధికమైన దక్రిణలు గల, శతాశ్వమేధాన్=నూరు 
అశ్వమేధములను, ఆజహే=చేసెను. 

తా. రాముడు పదివేల సంవత్సరములు రాజ్యము చేసి మంచి 
గుట్టములతో, అధికమైన దక్షిణలు ఇచ్చుదు నూరు అశ్వమేధయాగములు 
చేసెను. 96 

మూ, ఆజానులమ్బ్సిబాహుః స మహావక్షాః ప్రతాపవాన్, 

లక్ష్మణానుచరో రామః శశాస పృథివీమిమామ్. 97 

ప్ర. అ. ఆజానులమ్బిబా హుః= మోకాళ్ళవరకు (వేలాడుచున్న బాహువులు 

అయిన, స$=ఆ, రామః=రాముడదు, లక్ష్మణానుచరః "లక్ష్మణుడు అనుచరుడుగా 

కలవాడై, ఇమామ్= ఈ, పృథివీమ్=భూమిని, శశాస=పరిపొలించెను. 

తా. ఆజానుబాహువు, _ విశాలమైన వక్షస్థలము కలవాడు, 

ప్రతాపవంతుడు అయిన ఆ రాముడు, తనకు లక్ష్మణుడు అనుచరుడి ఉండగా 

ఈ భూమినంతను పాలించెను. 97 

మూ. _ రాఘవశ్చాపి ధర్మాత్మా ప్రాప్య రాజ్యమనుత్తమమ్, 
ఈజే బహువిధైర్యజ్ఞః ససుతభ్రాతృబాన్హవః. 98 
ప్ర. అ. ధర్మాత్మా =ధర్మాత్ము డైన, రాఘవశ్వా పి=రాముడు, అను 

త్తమమ్=చాల ఉత్తమమైన, రాజ్యమ్=రాజ్యమును, (పొప్య=పొంది, ససుతభ్రా 
తృభాన్దవః=ప్తుతులతోను, సోదరులతోను బంధువులతోను కూడినవాడై, బహు 

విధైః=అ నేకవిధములైన, యజ్ఞైాయజ్ఞములచేత, ఈజే=దేవతలను పూజించెను. 

తా, ధర్మాత్ముడైన రాముడు చాల ఉత్తమమైన రాజ్యమును 
పొంది, పుత్రులతోను, సోదరులతోను, బంధువులతోను కూడి అనేకవిధము లైన 
యజ్ఞములు చేసెను. 98 

మూ. న పర్యదెవన్విధవా న చ వ్యాలకృతం భయమ్, 
న వ్యాధిజం భయం. చాసీద్రామే రాజ్యం (ప్రశాసతి. 99 
ప్ర. అ. రామే=రాముడు, రాజ్యమ=రాజ్యమును, ప్రశాసతి=పాలించుచుం 
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వ " 7 JT, 
డగా, విధవాః=విధవలు, న పర్య దేవన్ =ఏడ్వలేదు. వ్యాలకృత 
చేయబడిన, భయమ్=భయము, నాసీత్ =లేకుండెను." 
కలిగిన, భయమాభయముకూడ, న=లేకుండెను. 

మ కూరజంతువుల 
వ్యాధిజమ్=వ్యాధులవలన 

తా, రాముడు రాజ్యమును పారించిన కాలములో స్త్రీలు వైధవ్య 
దుఃఖమును పొందలేదు. (క్రూరజంతువులవలన భయము కాని, వ్యాధులవలన 

9g భయము కాని లేకుండెను. 

మూ. నిర్హస్యురభవల్గోకో నానర్థం కళ్చిదస్పృశత్, 
నచ స్మ వృడ్డా బాలానాం (ప్రేతకార్యాణి కుర్వతే. 

ప్ర అం లోకః=లోకము, నిర్రస్యుః=దొంగలు లేనిది, అభవత్ =ఆయెను. 
కశ్చిత్ =ఎవ్వడూకూడ, అనర్ధమ్=అనర్థమును, న అప్ప ఎశత్ =స్ప్ర ఎకించలేదు. 
వృడ్డాఃావృద్దులు, బాలానామ్=చిన్నవాళ్ళకు, గేతకార్యాణి౫ పేతకార్యములను, న 

చ కుర్వతే స్మ=చేయలేదు. 

తా. లోకములో దొంగలు లేకుండిరి. ఎవ్వనికీ కూడ ఏ ఆనరమూ 
జై చ్ wn డా కలగలేదు. పెద్దవాళ్లు చిన్నవాళ్ళకు పేతకార్యము చేయు అవసర మెన్నడూ 

ల్లా 

మూ. సర్వం ముదితమేవాసీత్ సర్యో ధర్మపరో౭౬_ భవత్, 

రామమేవానుపశ్యన్లో నాభ్యహింసన్ పరస్పరమ్. 101 

ప్ర అ సర్వమైఅంతా కూడ, ముదితమేవా'ఆనందముతో 

కూడినదిగానే, అసీత్=ఉండెను. సర్వజాప్రతీవాడు, ధర్మపరః=ధర్మమునందు 

'ఆసక్తి కలవాడు, అభవత్ =ఆయెను. రామమేవైరాముణ్ణే, అనుపశ్యన్తణచూచుచు, 

పరస్పరమ్=పరస్పరమును, నాభ్య హింసన్= హిం సించలేదు. 

తొ. అంతా ఆనందమయముగానే ఉండెను. ధర్మ పరులే 

ఉండిరి. రాముళ్లే చూచుచు అనగా రాముని మనస్సుకు బాధ కలుగును 

. అను అభిప్రాయముతో లేదా రాము డెక్కడ శిక్షించునో అను భయముత్ 

(ప్రజలు ఒకరి నొకరు హింసించుకొనలేదు. 101 

మూ. ఆసన్వర్షసహస్రాణి తథా పుత్రపహ। ప్రణ 

నిరామయా విశోకాశ్చ రామే రాజ్యం ప్రశాసతి, 102 

ప్ర అ. _ రామారాముడు, రాజ్యమ్=రాజ్యమును, ప్రశాసతిపె 

లించుచుండగా, వర్షసహస్రాణి= వేలకొలది సంవత్సరములన య 
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విశోకాశ్చ=శోకము లేనివారై ప్రజలు ఉండిరి. 

తా. రాముడు రాజ్యము చేయుచున్న కాలములో (ప్రజలు వేలకొలది 

సంవత్సరములు వేలకొలది పుత్రులతో రోగములు గాని, దుఃఖము కాని 

లేనివారై ఉండిరి. 102 

మూ. రామో రామో రామ ఇతి ప్రజానామభవన కథాః, 

రామభూతం జగదభూద్రామే రాజ్యం ప్రశాసతి. 103 

ప్ర. అ. రామే=రాముడు, రాజ్యమ్ =రాజ్యమును, పశాసతి=రక్షిం 

చుచుండగా, రామః రామః రామః ఇతి=రాముడు, రాముడు, రాముడు 

అని, ప్రజానామ్=ప్రజలలో, కథాః=కథలు, అభవన్=అయినవి. జగత్ =జగత్తు, 

రామభూతమ్=రామమయముగా, అభూత్ =ఆయెను. 

తా, (ప్రజలు ఎక్కడ చూచినా రాముడు, రాముడు, రాముడు 

అని ఎల్లప్పుడూ రాముకి గూర్చిన కథలు చెప్పుకొనిరి. రాముడు రాజ్యమును 

పాలించు కాలములో జగత్తు అంతా రామమయము అయిపోయెను. 103 

మూ, నిత్యపుష్యా నిత్వఫలాస్తరవస్తత్ర నిర్వ్రణాః, 

కామవర్తీ చ పర్హన్యః సుఖస్పర్శశ్చు మారుతః. 104 
లె బు ఓ 

ప్ర. అ. తత్రాఅక్కడ, తరవః=వృక్షములు, నిత్యపుష్యాః=ఎల్రప్త్పుడూ 

పుష్పములు కలవి, నిత్యఫలాః= నిత్యమూ ఫలములు కలవి, నిర్వణాః=[వణములు 

లేనివి అయి ఉండెను. పర్దన్యః= మేఘము, కాలవర్షి=తగు కాలమునందు 

వర్షించునదిగాను, మారుతః=వాయుమవు, సుఖస్పర్శఃసుఖకరమైన స్పర్శ కలదికాను, 

ఉండెను. 

తా. అప్పుడు వృక్షములు ఎట్ట (వణములు, అనగా క్రీమికీటాదులవలన 

గాయములు, లేక నిత్యము పుష్ప్రఫలములతో నిండి ఉండెను. మేఘము తగిన 

కాలమునందు వర్షించుచుండెను. వాయువు స్పర్శ సుఖకరముగా ఉండెను. 

మూ. (బ్రాహ్మణాః క్షత్రియా వైశ్యాః శూద్రా లోభవివర్ణితాః, 

స్వకర్మసు ప్రవర్తన తుష్టాః స్వెరేవ కర్మభిః, 105 
ఆసన్ ప్రజా ధర్మపరా రామే శాసతి నాన్ఫతాః. 

ప్రః అ, బ్రాహ్మాణాఃబ్రాహ్మణులు, క్షత్రయాళాక్షతయులు, వెశ్యాః= 

వైశ్యులు, శూద్రాఃశూద్రులు, లోభవివర్షితాః= లోభముతో, దురాశతో, శూన్యులై, 

స్వెఃా =తమసంబంధమైన, కర్మ భిరేవ= కర్మలచేతనే, తుష్టాణసంతో షించుచున వారై, 

స్వకర్మసు=తమ తమ కర్మలయందు, ప్రవర్త న్తే=ప్రవర్తించుచుండిరి. రామె=రా 
ముడు, శాసతి=పరిపాలించుచుండగా, ప్రజాః ప్రజలు, ధర్మపరాః= ధర్మమునందు 
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ఆసక్తి కలవారుగా, ఆసన్=ఉండిరి. అన్ఫతాః=అసత్యపరులుగా, నాలేకుండిరి. 

తా, బ్రాహ్మణులు, క్షతియులు, వైశ్యులు, శూద్రులు దురాశ చేక తమ 

తమ పనులతోనే తృప్తి చెందుచు తన తమ కర్తవ్యములు చేసికొనుచుండిరి. 

రాముడు రాజ్యము పరిపాలించుచుండగా ప్రజలు ధర్మతత్సరులై, అసత్యమనేది 

లేక నివసించుచుండిరి. 105 

మూ సర్వే లక్షణసంపన్నాః సర్వే ధర్మపరాయణాః 106 

దశ వర్షస సహస్రాణి రామో రాజ్యమకారయత్.. 

ప్ర. అ, సర్వే=అందరూ, లక్షణసంపన్నాః=ఉత్త మలక్ష ణములతో 

కూడినవారు, సర్వే=అందరూ, ధర్మపరాయణాః=ధర్మమునందు ఆసక్తి గలవారు. 
రామః=రాముడు, . దశ=పది, వరన హాణాసంవత్సరముల .. సహస్రములను, 

రాజ్యమ్రాజ్యమును అకారయతీ=చేసె 

ప్రజలందరూ ఉత్తమలక్షణసంపన్నులే. అందరూ ధర్మమునందు 

ఆసక్తి కంవతే, రాముడు ఈ _ విధముగ పదివేల సంవత్సరములు రాజ్యము 

చేసెను. 106 

మూ. ధర్మ్యం యశస్యమాయుష్యం రాజ్ఞాం చ విజయావహమ్, 107 

ఆదికావ్యమిదం చారం పురా వాల్మీకినా కృతమ్, 

ప ఠేద్యః శృణుయాల్లోకే నరః పాపాత్ర్రముచ్యతే. ం 108 

ప్ర అ. ధర్మ్యమ్= ధర్మసంమతము, యశస్యమ్=యశస్సు ఇచ్చునది, 

ఆయుష్యమ్= =ఆయుర్హాయము  నిచ్చునది, రాజ్ఞామ్=రాజులకు, విజయావహం 

చ=విజయమును ఇచ్చునది అయిన, పురా=పూ ర్వము, వార్మీకినా౭వార్మీ కిచేత, 

కృతమ్= =రచించబడిన, ఆర్షమ్=బు షీప్రోక్త మైన. లేదా వేదముతో సంబంధము గల, 

ఇదమ్=ఈ, ఆదికావ్యమ్= ఆదికావ్యమును, లో కే= లోకమునందు, యః నరః=ఏ 

నరుడు, పఠేత్ =పరించునో, శృణుయాత్= =వినుద్లో అతడు, పాపాత్ = పాపమునుండి, 

ప్రముచ్యతే=విడువబడును. es 

తా. పూర్వము వాల్మీకి రచించిన ఈ ఆదికావ్యము ధర్మసంమతము. 

కీర్తిని ఇచ్చును. ఆయుర్హాయమును పెంచును. రాజులకు విజయము చేకూర్చును. 
అట్టి ఆర్షమైన ఈ ఆదికావ్యమును ఎవ్వడు చదువునో, ఎవ్వడు వినునో అతడు 

నముస్తసాపములనుండి వ విముక్తు డగును. న . 107. జూ 108. 

కే మముజో లో J "కున్నా 5 రా, న ాభి భషేచనమ్.. ప. 109 

మహీం విజయతే రాజా రిపూంశ్చాప్యధితిష్టతి. 
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ప్ర అ. రామాభి షేచనమ్=రామాభి షేకమువరకు ఉన్న ఈ కావ్య 

మును, (శుత్వాైవిని, లోశకే=లోకములో, పుత్రకామఃాపుత్రులయందు కోరిక గల, 

మనుజః=మానవుడు, పుత్రాన్ =పుత్రులను, ధనకామః=ధనమునందు కోరిక 

గలవాడు, ధనాని చ=ధనములను, లభతే వై=తపుక పొందును. రాజా=రాజు, 

మహీమ్=భూమిని, విజయతే=జయించును. _రిపూన్=శత్రువులను, అధితిష్టతి 

=అణగద్రొక్కి ఉండును. 

తా. రాముని పట్టాభి షేకమువరకు ఉన్న ఈ (గ్రంథము ఈ లోకములో 

వినినచో పుత్రులు కావలెనని కోరువాడు పుత్రులను, ధనము కావలె నని 

కోరువాడు ధనములను పొందును. రాజు భూమిని జయించి. శత్రువులను 

అణగద్రొక్కి వేయును. 109 

మూ. రాఘవేణ యథా మాతా సుమిత్రా లక్ష్మణేన చ 110 

భరతేన చ కైకేయీ జీవపుత్రాస్తథా స్త్రియః. 

భవిష్యన్తి సదానన్నాః పుత్రపొత్రసమన్సితాః. ll 

ప్ర. అ. రాఘవేణ=రామునిచేత, మాతా=తల్లియైన కౌసల్య, యథా=ఎట్లో, 

లక్ష ణీనాలక్ష ్ మణునిచేత, సుమిత్రా చాసుమిత్ర ఎట్లో, భరతేన చ=భరతునిచేత, 

కెకేయా=కైకేయి ఎట్లో, తథా=అట్సు స్ర్రియజ్త్రలు, జీవపుత్రాఃజీవించి ఉన్న 

పుత్రులు కలవారై, పుత్రపౌత్రసమన్వితాః=పుత్రపొత్రులతో కూడినవారై, సదానన్హాః= 

ఎల్లప్పుడూ ఆనందము కలవారు, భవిష్యన్తి=కాగలరు. 

తా. కౌసల్య రామునిచేత ఎట్టు జీవపుత్ర (జీవించిన పుత్రుడు కలది) 

అయినదో, సుమిత్ర లక్ష్మణుని చేత ఎట్లు జీవపుత్ర అయినదో, కైకేయి 

భరతునిచేత ఎట్లు జీవపుత్ర అయినదో అట్ల ఈ ఆదికావ్యమును చదివిన లేదా 

వినిన స్త్రీలు జీవపుతులై, పుత్రపొత్రులతో కూడినవారై ఎల్లప్పుడూ ఆనందముతో 

ఉందురు. 
110 - 111. 

మూ. శ్రుత్వా రామాయణమిదం దీర్ణమాయుశ్చ విన్లతి, 

రామస్య విజయం చైవ సర్వమక్తిష్తకర్మ ణః. 112 

ప్ర అ. ఇదమ్=ఈ, రామాయణమ్=రామాయణమును, అక్తీస్తకర్మ ణ8= 

శ్రమపడకుండా పనులు చేయు, రామస్య=రామునియొక్క, సర్వమ్=సమస్త మైన, 

విజయం వైవావిజయమును, శ్రుల్వాచవిని, దీరమ్=దీర్ణమైన, ఆయుశ్చాఆయు 

ర్హాయమును కూడ, విన్షతి=పొందును. 

తాం ఈ  రామాయణకావ్యమును, అక్షిషకర్మయైన రాముని 

విజయవృత్తాంతమును అంతనూ వినిన మానవుడు దీర్దాయుర్దాయము. కూడ 

పొందును. . 112 
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మూ. శృణోతి య ఇదం కావ్యం పురా వాల్మీకినా కృతమ్, 

శ్రద్దధానో జితక్రోధో దుర్గాణ్యతితరత్యసా. 113 

ప్ర_ అ. _ పురా౭పూర్వము, వార్మీకినా=వాల్మీ కిచేత, కృతమ్=చేయ 

బడిన, ఇదం కావ్యమ్=ఈ కావ్యమును, యః=ఎవడు, శ్రద్దధానణానమ్ముచు, 

జిత కోధః=జయించబడిన కోపము గలవాడై, శృణోతి=వినునో, అసౌ=ఇతడు, 

దురాణి=కష్టములను, అతితరతి=దాటును. 

తా. పూర్వము వాల్మీకి రచించిన ఈ మహాకావ్యమును నమ్మకముతో, 

కోపమును జయించి వినువాడు కష్టములను దాటును. 13 

మూ. సమాగమ్య ప్రవాసాన్తే రమన్తే సహ బాన్తవై; ' 
ర 

శృణ్వన్తి య ఇదం కావ్యం పురా వాల్మీకినా కృతమ్. 114 

ప. అ. పురా౭పూర్వము, వాళ్మీకినా=వాల్మీకిచేత, కృతమ్=రచిం చబడిన, 
G చి శ్రి “ని 

ఇదమ్=ఈ, కావ్యమ్=కావ్యమును, యే=ఎవరు, సంస విందురా తే=వారు, 

ప్రవాసాన్తేఇప్రవాసము చివర, బాన్టవైః సహ=బంధువులతో కూడ,సమాగమ్య=కరి సి, 

రమన్తే=సంతో షింతురు. 
” _ 

తా. పూర్వము వాల్మీకి రచించిన ఈ కావ్యమును. విన్నవారు 

ప్రవాసాంతమునందు బంధువులతో కూడ కలసి ఆనందముగా ఉందురు. 114 

మూ. తే ప్రార్థితాన్ వరాన్ సర్వాన్ ప్రాస్నువస్తీహ రాఘవాత్, 

శ్రవణేన సురాః సర్వే (పీయన్తే సంప్రశృణ్వతామ్. 115 

ప్ర. అ. తే=వాళ్లు, రాఘవాత్ =రామునినుండి, ప్రార్థితాన్ =కోరబడిన, 

సర్వాన్ =సమస్త మైన, వరాన్ =వరములను,
 . ఇహ=ఇక్కడ, ప్రాప్నువన్ని=పొందుదురు. 

శ్రవణేన=వినుటచేత, సర్వే=సమస్త మైన, సురాః దేవతలు, సంప్రశ్చజ్వతామ=విను 

వారివిషయమున, పీయన్తే=సంతో షింతురు. ete aT 

తా. ఈ కావ్యమును విన్నవారు రామునినుండి కోరిన వరములన్నింటినీ 

సొందెదరు. దీనిని వినుటచేత చేవతలందరూ వినువారి విషయమున 

సంతో షింతురు. 
15 

మూ. వినాయకాశ్చ శామ్యన్తి గృహే తిష్టన్తి యస్య వై, 

విజయేత మహీం రాజా ప్రవాసీ స్వస్తిమా 116 

ప్ర అ యస్య=ఎవనియొక్క, గృహే=గృహమునందు, వినా 

యకాః=వినాయకులు, దుష్టభూతాదులు, 

శామ్యన్తి=శాంతింతురు. రాజా రాజూ, 
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చును. _ప్రవాసప్రవాసములో ఉన్నవాడు, స్వస్పిమాన్=క్రేమము కలవాడు, 
భవేత్ = అగును. 

తా. దీనిని చదివినచో ఇంట్లో ఉన్న దుష్టభూతాదులు శాంతించును. 

రాజు భూమిని జయించును. ప్రవాసములో ఉన్నవాడు శ్రే కేమముగా ఉండును. 

మూ. స్త్రియో రజస్వలాః శ్రుత్వా పుత్రాన్ సూయురనుత్త మాన్, 

పూజయంశ్చ పఠంశ్చెనమితిహాసం పురాతనమ్. 117 

సర్వపాపైః డ్రముచ్యేత దీర్ణమాయురవాప్నుయాత్. 

ప్ర అ. రజస్వలాఃా రజస్వలలైన స్ర్త్రియణాస్త్రీలు, (శుత్వా 

విని అనుత్తమాన్ =చాల ఉత్తములైన, పుత్రాన్=పుత్రులను, సూయుః=కనెదరు. 

పురాతనమ్= ప్రావీనమైన, ఏనమ్= =ఈ, ఇతిహాసమ్=ఇతిహాసమును, పూజయన్ 

చ=పూజించువాడు, పరఠన్ చ=చదువువాడు, సర్వపా పైః= =సమస్తపాపములచేత, 

ప్రముచ్యేత=విడువబడును. దీర్ణమ్=దీర్ణమైన, ఆయుః=ఆయుర్దాయమును, అవా 
ప్నుయాత్ = =పొందును. 

తా... రజస్వలలైన స్రీలు ఈ రామాయణమును విన్నచో చాల 

ఉత్తములైన పుత్రులను కనెదరు. పురాతనమైన ఈ ఇతిహాసము పూజించువాడు, 

చదువువాడు సమస్తపాపములనుండి విముక్తుడై దీర్దాయుర్దాయమును పొందును. 

మూ. ప్రణమ్య శిరసా నిత్యం శ్రోతవ్యం కతియ్చైరి ;జాత్. 118 
తక వహ 

ఐశ్వర్యం పుత్రలాభశ్చ భవిష్యతి న సంశయః. 

రామాయణమిదం కృత్స్నం శృణ్యతః పఠతః సదా. 119 

ప్ర, అ. క్షత్రియ్రైః=క్షతియులచేత, శిరసా౯శిరస్సు చేత, ప్రణమ్య=నమస్క 

రించి, ద్విజాత్ =బ్రాహ్మణునినుండి, శ్రోతవ్యమ్ =వినదగినది. కృత్స ఎమ్=సమస్త మైన, 

ఇదమ్=ఈ, రామాయణమ=రామాయణమును, సదా=ఎల్లప్పుడు, శృణ్వ్యతఃావిను 

చున్నవానికి, పఠతః=చదువుచున్నవానికి, ఐశ్వర్యమ=ఐశ్వర్యము, పు త్రలాభశ్చ=పు 

(త్రలాభము, భవిష్యతి=కాగలదు, 'సంశయః=సంశయము, న=లేదు. 

తొ. క్షతియుడు శిరస్సు వంచి నమస్కరించుచు ఎల్లప్పుడూ 

దీనిని బ్రాహ్మణునినుండి వినవలెను. ఈ _రామాయణమునంతనూ ఎల్లప్పుడూ 

వినువానికి చదువువానికి. ఐశ్వర్యము, పుత్రలాభము కలుగును. సంశయము 

లేదు. క్ 18 - 119 

మూ. (పీయతే సతతం రామః స సహి విష్ణుః సనాతనః 

ఆదిదేనో మహాబాహుర్గరిర్నారాయణః ప్రభుః, . 120 

. సాక్టాద్రామో రఘు థ్రేష్ణః శేషో లక్ష్మణ ఉచ్యతే. 
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ప్ర. అ. _రామణారాముడు, సతతమ్=ఎల్లప్పుడూ, (పీయలే=సంతో 

షించును. సణాఅతడు, సనాతనః నిత్యుడైన, విష్ణుః హి=విష్ణువు కదా. 
రఘు. శ్రేష్ట =రఘువంశశేష్టు డైన, రామః=రాముడు, సాక్షాత్ = సాక్షాత్తు, ' ఆదిదేవః= 

ఆదిదేవుడు, మహాబాహుః=గొప్పు బాహువులు కలవాడు, హరిః=సర్వపాపహరుడు, 

(పభుః= =| పభువూ అయిన, నారాయణజనారాయణుడు. లక క్ష్మణకాలక్ష శ్రైణుడు, 

శేషః=ఆది శేషుడుగా, ఉచ్యతే= చెప్పబడుచున్నాడు. 

తా. దీనిని చదువుటచేత రాముడు ఎల్లప్పుడూ సంతోషించును; 
అనుగ్రహించును. . అతడు నిత్యుడైన విష్ణువు కదా. రఘువంశమునందు 

(శేష్ణుడైన రాముడు సాక్షాత్తు ఆదిదేవుడు, మహాబాహువు, పాపహారి, ప్రభువు 
అయిన నారాయణుడే. లక్ష క్ష్మణుడు ఆదిశేషుడు. " . 120 

మూ, ఏవమేతత్పురావృత్త మాభ్యానం భద్రమస్తు వః, |. 

ప్రవ్యాహరత విన్రబ్బం బలం విష్ణోః డ్రవర్ణతామ్. 

ప్ర అ. ఏవమ్=ఈ విధముగా, పురా=పూర్వము, వృత్తమ్=జరిగిన, 

ఏతత్ =ఈ, ఆభ్యానమ్=ఆఖ్యానమును, విస్రబ్దమ్= నిర్భయముగా, (ప్రవ్యాహరత=చె 

ప్పుడు. వః=మీకు, భద్రమ్= =న్షే మము, అస్తు=అగుగాక, .విష్యఃా విష్ణువుయొక్క, 

బలమ్=బలము, ప్రవర్హతామ్= వృద్ధిపొందుగాక. 

తాం ఓ జనులారా ! పూర్వము ఈ విధముగా జరిగిన ఈ 

ఇతిహాసమును అడిగినవారికి నిర్భయముగా లేదా ధృఢవిశ్వాసముతో చెప్పుడు. 

మీకు క్షేమ మగు గాక. విష్ణువు బలము వృద్ది చెందుగాక. 121 

మూ. దేవాశ్చ సర్వే తుష్యన్తి గ్రహతాచ్చ్రవణాత్తథా. 122 

రామాయణస్య శ్రవణే తుష్యన్తి పితరః. సదా. 

ప్ర. అ. _ గహణాల్ = =ఈ కావ్యమును గ్రహించుటవల్లను, తథా=మరియు, 

శ్రవణాత్ =వినుట వలనను, సర్వే=సమస్త మైన, 'దెవాః చాదేవతలు కూడ, తుష్యన్తి= 

సంతో షింతురు. రామాయణస =రామాయణముయొక్క, గ్రవచేోగ్రవణమునందు, 

పితరః= =పితృదేవతలు, సదా= ైబల్లప్పుడు, తుష్యన్తిా =సంతో షింతురు. 

తా ఈ రామాయణమును 'పఠించినా,. వినినా దేవతలు 

అనుగ్రహింతురు.. రామాయణమును 'వినుటచే.. . పీతృదేవతలు సంతో షింతురు. 

మూ. భకా కా రామస్య యే చేనూం. సంహొతామషీణా, కృతామ్, 1 123 

యే లిఖన్తీహ చ నరా స్తేషాం వాస స్త్రీవిష్టపే 

ప్ర అ బుషిణా=వాల్మీకిమహర్షిచేత, “తామ్ రచించపడిన 
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ఇమామ్= ఈ, రామస్య=రామునియొక్క, సంహితామ్=సంహితను, భక్త్యా=భక్తితో, 
లిఖన్సి చావాస్తారో, ' తేషామ్=వారికి, త్రివిష్ట పాస్వర్గమునందు, వాసః=నివాసము, 

తా. వాల్మీకిమహర్షి రచించిన రామునికి సంబంధించిన ఈ ,సం హితను 
భక్తీ. పూర్వకముగా పాయు నరులకు స్వర్గమునందు నివాసము లభించును.123 

మూ. కుటుమృవృద్ధిం ధనధాన్యవృద్ధిం 

స్త్రియశ్ళ ముఖ్యాః సుఖముత్తమం చ, 

(శ్రుత్వా శుభం కావ్యమిదం మహారం 

ప్రాప్నోతి సర్వాం భువి చార్హసిద్దిడ్. 124 

ప్ర అ. మహార్దమ్ = =గొప్ప అర్థము గల, శుభమ్=శుభమైన, కావ్యమ్= 
కావ్యమును, శుత్వా=విని, కుటుమ్బవృద్దిమ్= కుటుబవృద్ధిని, ధనధాన్యవృద్ధిమ్= =ధ 
నధాన్యవృద్ధిని, ముఖ్యాః=ముఖ్యలైన, స్ర్రియశ్చ= స్త్రీలను, ఉత్తమమ్=ఉత్త మమైన, 

సుఖం చాసుఖమును, భువి=భూలోకమునందు, సర్వ్యామ్=సమస్త మైన, అర్హ సిద్ధిం 
చాకార్య సిద్ధిని, ప్రాబ్నోతి= =పొందును. 

తా, _ గొప్ప అర్థము గల శుభకరమైన ఈ కావ్యమును చదివినవాడు 

కుటుంబాభివృద్దిని, ధనధాన్యసమృద్దిని, ఉత్తమ స్త్రీలను, గొప్పు సుఖమును, ఈ 

భూలోకములో సకలకార్య సిద్ధిని పొందును. 124 

మూ, ఆయుష్యమారోగ్యకరం యశస్యం 

సౌభాతృకం బుద్దికరం శుభం చ, 

శ్రోతవ్యమేతన్నియ మేన స ద 

రాభ్యాన మాజస్క రముద్ధికాయు 

ఇత్యార్డే శ్రీమద్రామాయణే ఆదికావ్యే 
యుద్దకాత్తే అష్టావింశత్యధిక శతతమః సర్గః, 

125 

ప్ర. అ. బుద్ధికా మైః=సమృద్ధిని కోరు, సద్భి=సత్సురుషులచేత, ఆయు 

ష్యమ్=ఆయుర్జాయ వరకము, ఆరోగ్యకరమ్=ఆరోగ్యము నిచ్చేది, యశస్యమ్=కీర్తిని 
ఇచ్చేది, సౌ బ్రాతృకమ్= (భాత్సేమను కలిగించేది, బుద్దికరమ్= =సద్బుద్ధిని ఇచ్చేది, 
శుభం చాశుభకరము, ఓజస్కరమ్=కాంతిని కలిగించేది అయిన, "ఏతత్= ఈ, 

ఆభఖ్యానమ్=ఆభఖ్యానము, నియమేన=నియమముచేత, శోతవ్యమ్=వినదగినది. 

తా ఈ ఆఖ్యానము ఆయుర్ద్హాయమును వృద్ధి పొందించును, 

ఆరోగ్యమును ఇచ్చును. కీర్తిని కలిగించును. సోదరేమేను పెంచును. 
సద్బుద్ధిని కలిగించును. శుభకరము. గొప్ప తేజస్సును వృద్దిచేయును. అట్టి ఈ 
శ్రీమద్రామాయణమును సమృద్ధిని కోరు సత్పురుషులు నియమపూర్వకముగా 

వినవలెను. - 125 



యుద్ధకాండము 891 

పుల్లెల శ్రీరామచంరుడు రచించిన 
“జాలానందిని*” అను ఢ్రిమదామాయణాం(భ 

వ్యాఖ్యానమునందు యుద్దకాండలో నూట ఇరవై ఎనిమిదవ నర్గ సమాప్తము. 

యత్క సొ లేశసంసర్గాద్యా్యభ్యేయం రచితా మయూ, 

తస్యెవ జానకీజానేః పదయోరియమర్స తే. 

దేవతానుగ్రహః పిత్రోస్తపశ్చాచార్యసత్క పొ, 

కర్తాస్మదధ్గున్ధజాతస్య కరణం కేవలం వయమ్. 

శ్రీః శ్రీః. శ్రీః 
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వ్యాఖ్యాయాః రచయితుః వంశాదేః పరిచయః 

శ్రీమద్దోదావరీస్రోతఃపరిక్షిప్తా తిస్ఫష్వపి, 
దిక్ష్వ్రబ్దినా చ పూర్వస్యాం దిశాయాం సంపరీవృతా. 1 

అచ్చగోదావరీవారివా హినీభిః సమన్తతః, 
కుల్యాభిః సర్వసస్యాఘశ్యామతాముపలమ్మితా. 2 

నారి కేలామపనసకదలీవనశోభితా, 

ఆన్హ్రేష్వ సీమపౌభాగ్యా “కోనసీమా” విరాజతే. 3 

విజృమృమాణే తౌరుష్కదౌరాత్మ్యే, ధర్మవిప్లవే, 
మహత్యుప స్థితే, పూర్వం వేదసంరక్షణేచ్చుభిః. 4 

రాజభిః శ్రోత్రియా నైకే యస్యాముపనివేశితాః, 
_పుపుషు ర్వదికం ధర్మం యజనాదిపరాశ్చిరమ్. ర్ 

గోదావర్యుపనద్యాశ్చ కొశిక్యాః పావనే తటే, 

సో మేశ్వరజటా(గేన్దుసుధాధారాభిరాప్తుతః. 6 

పురా గృహే గృహే వేదపాఠఫఘోషానునాదితః, 

“ఇన్దుపల్లరితి ఖ్యాతః గ్రామో ౬స్త్రీన్దుఫలీ మహాన్. 7 

తైత్తిరీయయజు:శాభాధ్యేతాణాం వృత్తశోభినామ్, 
శ్రితాపస్తమృసూత్రాణాం కుణ్ణినానాం చ గోత్రతః. 8 

జనుఃకృతిపవిత్రాణాం పొత్రాణాం రాజసత్క లేపి 

వంశో౭_స్తే పుళల్లెలోపాహ్యవిదుషాం పాపవిద్విషామ్. 9 

తత్రా సీద్రామచన్హాఖభ్యో వేదశా స్రాబ్దిపారగః, 
లేభే యః పాణ్జీతీహృష్టాత్ పెద్దాపురనరేన్తతః. 10 
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“జమీందారీంి “మహారాజశ్రీ త్యాదిబిరుదాజీతామ్, 

విశాలాం కౌశికీతీరే భువం సుక్తేత్రమలణ్ణితామ్. _ i 

వంశే౭_స్య వీరభద్రావధాన్యభూద్దనపారగః, 

బృన్హాన్ విద్యార్థినామష్టాదశ యో ౬ధ్యాపయత్సుథి:. 12 

వేదం ఘనాన్తమప్యష్టాదశవారం నిజే గృహే, 

అశనావాసవసనైః పుత్రవత్సరిపాలయన్. 13. 

తస్యా సీత్తనయః సూర్యనారాయణసుధీర్యమీ, 

అధీతవేదో జనకాత్ స్వధర్మెకపరాయణ: 14. 

నృసింహశాస్త్రీ, తస్యా సీజై కష్టో౭_ ధీతశ్రుతిః సుతః, 

సత్యనారాయణ: శాస్త్రీ యవీయాంస్తనయో౭_ భవత్. 15 

యః శబ్దశాస్ర్రే వేదాన్తే నిష్టాతో జ్యోతిషే తథా, 

శ్రీరామ చన్హ్రపాదాబ్దచషారీకన్మ నా మునిః. 16 

ధర్మమా గ్లెకనిరతః సర్వలోక హితేచ్చుకః, 

సదాచారో యథాలాభపరితుష్టస్తపోధనః, . 17 

పూతో రామాయణానేకవారపారాయణక్రమైః, 

సృీరామాను[గహసంకాన్సిసంరక్షితనిజాశిత:. 
18 

యు స్య (రొలాలరిలడా KC 

 యస్యార్ణాజ్లీ సత్యమామ్బా వేదసంమితభర్తృవాక్, 

గౌరీలోకమగాత్సుణ్యం విశ్రాన్తా యస్య హస్తయోః. 19 

శ్రీసత్యనారాయణస్య తస్య సన్తి మనీషిణః, 

పుత్రౌ శ్రీరామచన్తుశ్చ శ్రీకృష్ణ సద్గుణాకరః. 20 

సూర్యకాన్హా చ లక్షీ కాన్హాభిధా శేషమామ్చికా . 

అన్నపూర్ణేతి పుత్రశ్చ చత(న్రో ధర్మతత్సరాః. Wow 21 
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స త్యక్తేన్దుఫరీగ్రామం త్రింశేఒబ్దై వయసః సుధీః, 

ఐనవల్లా ఖ్యసద్గామే న్యవసత్సకుటుమ్ప కః. 29 

విరాజతే జగత్త్రాతా యత్ర సిద్దివినాయక:, 
స్మ ఎతిమాత్రేణ భక్తేభ్యః కార్య సిద్ది పదాయక:. 23 

-5 bd శ్రీరామచన్లానామాపౌ పిత్సభ్యాం _బమలాలితః, 

బాల్యే పితుస్తతః సుబ్బరాయశా స్త్రి మహాబుధాత్ ం 24 

కొం పెల్ళోపాహ్యయాల్లబ్దా వ శబ్దశాస్రాదికం తతః, 

సంస్క ఎతోచ్చకలాశాలాం ప్రాప్య మద్రప్పురీగతామ్. 25 

మాన్యానాం శ్రీరామచన్చిదీక్షితానాం, చ పోలగమ్ 
రామశాస్త్రిబుధేన్షాణాం, కృష్ణమూర్త్యార్యశా స్త్రి ణామ్. 26 

శ్రీమల్లక్ష శకాశా వ్ర్యాఖ్యబుధేన్హాణామను[గహాత్ | 

గన్దం కించిదివాఘ్ర సీద్వేదాన్లా దేర్మనోహరమ్. 27 

సంస్క ఎతేఒలభతోపాధిం స “వేదాన్తకిరోమణిమ్”, 

“విద్వాన్” ఇత్యాన్తాభాషాయాం “యమం ఏో డిగ్రీశ్చ సంస్క తే, 

హిన్వ్వాం, తథాంగ్లభాషాయాం ప్రాప్యాథా ర్యేన్దుశర్మణామ్, 
ప్రపాదేనోస్మానియాతః ప్రాప్నోత్ “పీహెచ్డీ”మపి. 29 

కాశ్యామధీతశా స్త్రస్య శబ్దశౌస్రి పితుర్గురోః, 

ఉపాయంస్త సుతాం మంగిపూడి వేంకటశాస్ర్రిణ:. 30 

దారాశ్చేమే గుణోదారాః సుబ్బలక్షీ ర్వొనీతధీః, 

జ్యాయసీ తనయా సత్యా శారదా చ కనీయసీ. 31 

సత్యానారాయణః శాస్త్రీ సుతోఒపత్యేషు మధ్యమః, 

సర్వే సౌహార్హభరితాః వర్హయన్తి సదా ముదమ్. 32. 
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ఆదౌ చ పాఠశాలాయామున్నతాయాం మలిక్పురే, 
అభూదధ్యాపకో వర్షత్రతయం సంస్క ఎతస్య సః. 33 

తతో2_మలాపురకలాశాలాయాం నవ వత్సరాన్, 

తతశ్సోస్మా నియావిశ్వవిద్యాలయనియోగగః. 34 

పళ్ళు వర్షాణ్యేకశి లాపుర్యామధ్యాపయత్త తః, 

హైదరాబాదనగరం ప్రాప్య చాచార్యతాదిభాక్. 35 

చిరముస్నానియావిశ్వవిద్యా లయమెేవత, 

పాఠ వైర్ణుస్టేదవైర్లుసంపో దనాదిభిః. 36 

మధ్యే చ పజాషాన్మాసాన్ ప్రాప్పోదాచార్యతాపదమ్, 
విశ్వవిద్యాలయే శ్రీమద్వేజ్క టేశ్వరసంనిధౌ. 37 

సేవావృత్తేశ్చ విశ్రాన్తః పో౭_ద్యాధ్యేతి యథారుచి, 

తాంస్తాన్ గన్హాన్ సదా రామపాదామ్బుజనివిష్టధిః. 38 

“పాల్ణితీం సంస తే శాస్త్ర, వైశారద 6” ప్రశంసతా, [లీ న 
సంమానితో౭.భవద్రాష్ట్రపతినా భారతస్య సః. 39 

“ఆన్హ్రప్రదేశసా హిత్యాకాడమ్యా”మానితో౭_భవత్, 

వైకొలంకారశా స్రాన్హగ్రన్హానాలక్ష ౪ నిర్మితాన్. 40 

అమానయచ్చ తెలుగువిశ్వవిద్యాలయో౬_ పీ.తమ్, 

గైర్యాణవాణీపా హిత్యపాణ్ణిత్యాదిప్రశంసకః, ౨ 4 

“గీ తాళ్టులి”ర్నాటకం చ తత్ “సుసంహతభారతమ్,” 

తప్యోత్తరప్రదేశస్థసర్వ కారపురస్క ఏతే. 42 

రసగజ్ఞాధరామర్శీ గ్రన్లో౭_ స్యాజ్గ్గా గ్ల్యాం వినిర్మితః, 

భారత ప్రాచ్యపరిషత్చురిప్కా రేణ సత్క ఎత 43 

లక్షరూప్యాత్మి కాం “విశ్వభారతీ”తి పురస్కృతిమ్, 

ప్రాప్నోదుదక్ ప్ర దేశష్టాత్ సంస్టానాత్ సంస్క ఏతస్య వ సః. 44 
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గుర్వనుగ్రహత్ తో౭౬గ్రథ్నాద్ గన్హానాం పజ్ఞసప్త మ్, 

నిబన్హాన్ శతశశ్చా పీ న్యబధ్నానాద్విద్వదాదృతాన. 

పో౭_హం శ్రీరామచన్హాఖ్యః శ్రీరామానుగ్రహభాజనమ్, 

న్యబధ్నాం రామచన్చ్రం తం విశ్వవ్యాప్తం ప్రభుం హృది. 

స ఏవ రామో విశ్వాత్మా విలేఖయతి సర్వదా, 
కరణేన మయా సర్వం నాస్తి మే కాపి. కర్తృతా. 

శ్రీమత్సమిడిఘణ్యాన్వవాయక్తీ రాబ్రిచన్త్రుమాః; 
అస్తి కోదజ్జరామయ్యసుధిర్రర్మ ని విష్టధిః. 

జం ఈ క . 5 భద్రాచలే౬మ్బాసత్రం సంస్థాప్య యత్ఫూర్వజైర్మ బా, 

అనేక *'యాకర్ ప్రమితా రామేవార్థమర్ప్సితా. 

యో౬_వలమ్బ్య చిరం న్యాయవాదితాం ధర్మసంమతామ్, 

న్యాయాధీశపదం ప్రోప్నోదుచ్చన్యాయాలయే శుచిః. 

రామభక్తాగ్రణీర్నిత్యం సముపా సితసజ్ఞనః, 
కాలం నయతి సద్గువ్టపఠ నైర్రర్మ చిన్త వైః. 

గథి ఆధ “ఈ టా 

శ్రీమత్కోదజ్జరామయ్యసుధియా తేన చోదితః, 
రామాయణస్య వ్యదధాం వ్యాఖ్యామాన్నా $e యధథామతి. 

శ్రీమద్రామాయణ స్యేయం పాఠమాదృత్య దాక్తిణమ్, 

వ్యాఖ్యా వినిర్మితా భూయాద్భూయ స్య సహృదాం ముదే. 

అహం యదల్పప్రజ్ఞా౭_ పి నిర్విఘ్నం తామపూరయమ్, 

తత్ర కోదజ్జరామయ్యసత్సంకల్పః పరం బలమ్. 

స్పవ్టార్ధా మధురా దివ్యా గ్రీరామచరితాశ్రితా, 

లోకోత్తరమహానన్షభూమిరాదికవేః కృతిః, 

అనాస్వాద్య యథావత్తామారోప్యార్థాన్ స్వకల్పితాన్, 

కేచిత్సఖ్యాపయన్తే (నాం. రహస్యార్థాఘగర్భితామ్.. 
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అద్వెతిభిరై తిభిశ్చ విశిష్ణాద్వెతిభిస్త థా, 

శెవేః శాక్తేర్యో గిభిశ్చ కల్ప స్త ౬ఒర్జాః స్వసంమతాః. 57 

సన్తి ప్రామాణికా (గన్గాస్తత్తదాచార్యనిర్శి తాః, 

పఠన్తు పాఠయన్తే న్తేషతాగ్ కిం తదర్భో౭.త్ర రోపష్యతే. 58 

ఈక్షన్తే ప్రతిసాహస్రం గాయత్ర్యక్షరమాదిత:, 

దర్శయన్తా౭_క్షరం వా తళ్ళజ్జ్ఞం వా తత్ర కేచన. 59 

సుస స్పష్టమర్ధం సంత్యజ్య వ్యాఖ్యాతారశ్ళ కేచన, 

విపరీతాన్ బహూనర్జాన్ క కల్పయన్తి స్వమేధయా. 60 

న్టోక్షో వి విరచితో 2_ర్ఫో౭_ స్మిన్ నిక్తేప్రవ్య” ఇతీరితమ్, 

ప్రసిద్దం. తద్వదేవేదం 'వానార్ధపరికల్పనమ్. Gis 61 

వ్యాఖ్యాయామస్మ దీయాయామీదృగర్థగవే షీణః 

నిరాశాః సర్వ ఏవ స్యుః క్షన్తవ్యా స్తర్వయం జ నైవ. 62 

యుద్దకాణ్డాన్ల మేవ స్యాద్రామాయణమియం కృతి 

వార్మీకే, రుత్తరం కాణ్ణం నేతి నిశ్చినుమో వయమ్. 63 

| గతాః సర్వే౭_భిషేకాన్తే వానరాద్యా గృహానితి, 
. వర్ణితం యుద్ధకాణ్చాన్తే ఫలశ్రుతిరపీరితా ౨ 64 

పునః కుతో వా. సంప్రాప్తా వానరా రాక్షసాశ్చ త్తే 

అయోధ్యాం, పునరేతేషాం కథం. (ప్రతినివర్తనమ్. _ 65 

అగసో న మునిభిః సార్హమయోధ్యామగమత్కిల, 

కుతో వినా ్లా కచలో నోద్తప్టా తం సమయం. స్మరన్. . 66 

“పౌలస్త్ర క వధ” మిత్యన్యన్నామాస్యాః ప్రథితం నల 

“పౌలస్త్యచరితం” హి హ్ స్యాదుత్తరే కొజ్జ ఆదృతే ప 67 

లోకోత్తరా షా వాల్మీ కేర్వర్ణనా వైపుణీ ' పరా 

రీతిశ్చ మధురా రమ్యా మృగ్వే హ్యుత్తరకొణ్ణ కే, 68 
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శుశోచ యాం హృతాం రామో వనే సీతాం తథా తదా, 

కుతో నాతిశుశోవైనాం త్యక్తాాప్యనపరాధినీమ్. 69 

స్యాన్నామ వృత్తిః శూద్రస్య తైవర్ణ క జనసం[శ్రయః, 

త్యక్తెషతాం చేత్తపః కుర్యాత్కో వా దోషో౭_త్ర చిన్త్యతామ్. 70 

పాపత్వే౬_ప్యస్య రాజా వా తద్భన్గుర్వాస్తు దుఃఖభాక్, 
_ పాపేనాన్యకృతేన ప్యాత్కథం విప్రసుతక్షయ:ః. 7 

నైవ తైవర్ణికాసేవా పాపహేతుర్యతో గుహః, 

మిత్రం రామస్య రాజాసీన్న తు వైవర్హ్య సేవకః. 72 

గృధ్రోలూకయతిశ్వానాద్యుపాఖ్యానాదికం యథా, 

భుసుణ్జా (నవ్రరామాయణాదిగాశ్చ యథా కథాః, 73 

తథా శమ్పూకవృత్తాన్త: కల్పితో నాత్ర సంశయః, 
గుహమిత్రం కథం రామో హన్యాచ్చూద్రం నిరాగసమ్. 74 

సుతౌ కుశలవౌ జ్ఞాత్వా రామస్తాభ్యాం తతో౭_శృణోత్, 
భావిస్వదేహత్యాగాదీత్యేతన్నెవోపపద్యతే. 75 

మహాభారత 'గే రా మోపాఖ్యానే నైవ దృశ్యతే, 

కథోత్తరస్య కాణ్ణస్య, పురాణేషు తు కేషుచిత్. 76 

విష్ణుధర్మోత్తరా ద్వేషు దృశ్యతే చ యథాతథమ్, 

పౌలస్త్యచరితాదీతి తతః సంగృహ్య కేనచిత్. = 77 

దృబ్దం రామాయణప్యాన్తే బహోః కాలాత్సు రవ తత్, 

భాసాదర్వాక్కాలిదాపాత్పూర్యమేవాత ఏవ హి 78 

న కించిన్నిరమాద్భాసో రూపకం తేన వస్తునా, 
కథం జహ్యాత్కధథామేతాం స శోకేన పరిప్లుతామ్. 79 

ఏతైర్లేతుభిరన్వెశ్చ నెవ వార్నీ కికర్త )కమ్, 
ఉత్తరం కాజ్జమ్త్యేవ ధృఢం విశ్వసిమో వయమ్. 80 



ముద్దకాండము రంల 

తథాప్యన్యాపి కొజ్జస్య వ్యాఖ్యాస్మాభిర్వినిర్మితా, 

శ్రద్దాలవో2_త్ర కతిచిదృవేయురితి చిన్తయా. 81 

శ్రీరామానుగ్రహాత్ పిత్రోరాశిషా గుర్వనుగ్రహాత్ 
శ్రీమత్కోదణ్ణరామయ్యసత్సంకల్పబలాత్త థా. 82 

వ్యాఖ్యాం సమా పితామేతాం జగజ్జన్మాది హేతవే, 

సర్వదేవాధిదేవాయ బ్రహ్మ విష్ణుకి వాత్మ నే. _ 83 

శక్తి సన్గోహరూపాయ సర్వసద్గుణశాలినే, 

భక్తరక్షదీక్షాయ శ్రీరామాయార్సయామ్యహమ్. రి4 - 

శ్రీమద్రామాయణవ్యాఖ్యాం విరచ్యాభిలసుగ్రహామ్, 

యత్పుణ్యమాష్నవం తేన (పీయతాం పరమేశ్వరః. = 8ిర్ 

శ్రీః ఆశీ: శ్రీః 

T.R. కృష్ణాచార్య సంపాదకులుగా, 7. R. వెంకోబాచార్య ప్రకాశకు 
లుగా, 1930 లో మద్రాసు హిందీ ప్రచార 'డెస్సుచే ముద్రించబడిన 

శ్రీమద్రామాయణంలో ఈ శ్లోకం కనిపిస్తున్నది. . 

మిత్రాణి ధనధాన్యాని ప్రజానాం సమ్మతాని హ, 

జననీ జన్మభూమిశ్చ స్వర్గాదపి గరీయపీ. 

యుదు.124 - 17 
ధా 
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శ్రీమద్రామాయణము 

మన దేశంలో వివిధభాషల్లో వెలువడిన కొన్ని 

రామాయణాలు 

తెలుగు భాషలో 

రంగనాధరామాయణం - గోన బుద్దా రెడ్డి 

భాస్కరరామాయణం - హుళక్కి భాస్కరుడు 

అనర్హరాఘవం = మురారి 

ప్రసన్నరాఘవం - జయదేవుడు 

మొల్లరామాయణం - మొల్ల 

అచ్చతెనుగు రామాయణం - కూచిమంచి తిమ్మన 

వరదరాజ రామాయణం - కట్టా వరదరాజన్ 

కృష్ణరామాయణం - శ్రీపాద కృష్ణమూర్తిశ్చాస్త్రి 
ధర్మ సారరామాయణం - జనమంచి శేషా ద్రిశర్మ 

ఆంధ్ర శ్రీమద్రామాయణం = జనమంచి శేషాద్రిశర్మ 

మానికొండ రామాయణం - మానికొండ సత్యనారాయణశా,స్ట్రే 

గోపీనాధరామాయణం - గోపీనాధము వేంకటకవి 

రామాభ్యుదయం - అయ్యలరాజు రామభద్రుడు 

గోవిందరామాయణం - ఆత్మకూరు గోవిందాచార్యులు 

జగన్నాథరామాయణం - తంగిరాల జగన్నాధశా స్త్రి 

ఆనందరామాయణం - గుండు లక్ష్మణకవి (పద్యాలు) 

ఆనందరామాయణం - నూతలపాటి “పేర్రాజు 

మాలికారామాయణం = ఆకుండి వెంకటశాస్త్రి యొ. ఆర్లురు 

అధ్యాత్మరామాయణం - కంచర్ల శరభకవి 
అధ్యాత్మరామాయణం - పురాణపండ రామమూర్తి 

అధ్యాత్మరామాయణం - మునిపల్లి సుబహ్మణ్యకవి 

అధ్యాత్మరామాయణం - కాణాదము పెద్దన సోమయాజి 

అధ్యాత్మరామాయణం - బులుసు వేంక కేశ్వర్లు 

అధ్యాత్మరామాయణం - శ్రీమతి మామిడమ్మ సుభద్రాంబ 

నిర్వచనోత్తరరామాయణం - తిక్కన సోమయాజి 

ఉత్తరరామాయణం - పెన్మత్స సత్యనారాయణరాజు 

ఉత్తరరామాయణం - కంకంటి పాపరాజు 
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శ్రీమద్రామాయణం - వావిలకొలను సుబ్బారావు (వాసుదాసు) 

ఉత్తరరామాయణం (విమర్శ) - యం. పాండురంగారావు 
రఘునాథ రామాయణం (బాలకాండ) 

సుభద్రారామాయణం - మలి సిరము సుభద్రాంబ 

సరస్వతీరామాయణం న శ్రీవుతి చేబోలు సరస్వతి 

యోగానందరామాయణం - చిల్లరి గ యోగానందయ్య 

రామకథారసవా హిని - భగవాన్ సత్యసాయిబాబా 

ఆత్మారామం - భగవాన్ సత్యసాయిబాబా 

రామాయణకల్పవృక్షం యా విశ్వనాథ సత్యనారాయణ 

యథాశ్చోక తాత్సర్య రామాయణం - గద్వాల సంస్థాన కవులు 

రామోదయం - రంగయకవి (చిన్నయసూరి సమకాలికుడు) 

దాశరధీవిలాసం - (కొత్తపల్లి వేంకటప్పయ్యశా స్త్రి 

శ్రీరామకథామృతం లా తాడేపల్లి వేంకటప్పయ్యశా స్త్ర 

ఆంజనేయరామాయణం - ధర్మవరం సీతారామాంజనేయులు 

హనుద్రామాయణం - కొండేపూడి సూర్యనారాయణ 

ఆత్మరామాయణం - టీ. గురుమూర్తి 

రామాయణపరమార్థం - డా| ఇలపావులూరి పాండురంగారావు 

అంతరార్ధ రామాయణం - వేదుల సూర్యనారాయణశర్మ 

బౌద్దరామాయణం - జాతకకథల్లో భాగంగా 

జైనరామాయణం ల మీరు లేదు. 

శ్రీమద్రాయణ వైభవం - డా. మల్లాది గోపాలకృష్ణశర్మ 

రామాయణసుధాలహరి - కల్లూరి “చంద్రమౌళి 

జన ఎయరామాయణం - పుట్టపర్తి నారాయణాచార్యులు 

శ్రీమద్రామాయణం - గడియారం వెంకటశాస్త్రి 

ధనకుధర రామాయణం - ధనకుధరం వేంకటాచార్యులు 
లత రామాయణం - శ్రీమతి తెన్నేటి హేమలత 
కంబరామాయణం - పూతలపట్టు శ్రీరాములు రెడ్డి 

శ్రీమద్రామాయణం - (బాలకాండ) కోపల్లె శివకోమేశ్వరరావు 

రామాయణ గాథ (జైమిని భారతంలో) - పిల్లలమర్రి పినవీరభద్రుడు 

శ్రీకల్పవల్లికా - సంస్కృ ఎతవ్యాఖ్య లా బొమ్మకంటి సుబహ్మణ్యశా స్త్రి 

తుల సీరామాయణం 

తుల సీరామాయణం 

తుల సీరామాయణం 

తుల సీరామాయణం 

- భాగవతుల నరసింహశర్మ (పద్యకావ్యం) 

- మైలవరపు సూర్యనారాయణమూర్తి పద్యకావ్యం 

-  శ్రీనివాసశర్మ (గద్యకావ్యం) 

- శ్రీమతి నేలనూతల పార్వతీకృష్ణమూర్తి (గద్యం) 
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రి4. 

86. 

ర8ిరి. 

90. 

03. 

95. 

97. 

శ్రీమద్రామాయణము 

తులసీరామాయణం - శ్రీమతి ఏలూరిపాటి సరస్వతి, గద్యకావ్యం 

§ _ అ తుల సీరామాయణం కేశవతీర్ణస్వామి (ద్విపద) 

తులసీరామాయణం - పాటీలు తిమ్మారెడ్డి (టి.టి.డి. ప్రచురణ) 

తుల సీరామాయణం - (మురారిబాబుగారివి తెలుగులో (ప్రసంగాలు) 
' -- రాగం ఆంజనేయులు 

తులసీరామాయణం - యథాతథ అనువాదం (ముదణలో) 
-- చందూరి ఎంకట సుబ్రహ్మణ్యం 

శ్రీమద్రామాయణం - (వచనం) వావిళ్ల రామస్వామిశాస్త్రి 
శ్రీమద్రామాయణం - (వచనం) ఉషశ్రీ 
శ్రీమద్రామాయణం - (వచనం) శ్రీనివాస శిరోమణి 
శ్రీమద్రామాయణం - (వచనం) సరస్వతుల సుబ్బరామశాసస్త్రీ 
శ్రీమద్రామాయణం - (వచనం) నోరి గురులింగశాస్త్రి, 

శ్రీమద్రామాయణం - (వచనం) దొడ్డా వెంకటరామిరెడ్డి 

శ్రీమద్రామాయణం - (వచనం) దేవరాజ సుధీమణి 
శ్రీమద్రామాయణం - (వచనం) మోడేపర్తి గున్నయ్య 
శ్రీమదాంధ్ర సద్గురు రామాయణం - 

శ్రీమద్రామాయణం - ఎర్రాపెగ్గడ 

(అధ్యాత్మం) 

గోనెల సన్యాసిరావు 

శ్రీరామావతారరహస్యం - మగర్రిబోయిన రామసుబ్బయ్య 
ఢ్రీవార్మీ కి రామాయణం - వ్యాఖ్య బాల, యుద్దకాండలు 

-- చందూరి వేంకట సుబహ్మణ్యం 

శ్రీమద్రామాయణం - చాడ గోపాలకృష్ణ 

శ్రీ సీతాకల్యాణం - చాడ గోపాలకృష్ణ 

శ్రీమదక్షరరామాయణం - చాడ గోపాలకృష్ణ 
సుందరకాండ - దేవరకొండ వీరవెంకటరావు 

జబానపద రామాయణాలు 

ధర్మపురి రామాయణం 85. 

కూచకొండ రామాయణం 87. 

శారద రామాయణం 89. 
రామకధాసుధార్థవము 92. 

అధ్యాత్మరామాయణం 94. 

చిట్లరామాయణం 96. 

శ్రీరామజావళీలు 98. 

మోక్షగుండ రామాయణం 

గుత్తెనదీవి రామాయణం 

సంశ్లేపరామాయణం 

సూక శ్రరామాయణం 
లి 

లంకాసారథి 

(శ్రీరామదండములు 
రామాయణగొబ్బిపాటలు 



యుద్దకా ండము 

99. శాంతగోవిందనామాలు 100. అడవిగోవిందనామాలు 

101. సేతుగోవిందనామాలు 102. పెండ్లి గోవిందనామాలు 

103. సుందరకాండ పదములు 104. శాంతాకల్యాణం 

105. పుత్రకామేష్టి 106. కౌసల్యబైకలు 
107. కౌసల్య వేవిళ్లు 108. శ్రీరామజననం 
109. శ్రీరామఉగ్గుపాటలు 110. శ్రీరాఘవకల్యాణం 
111. శ్రీరాములవారి అలుక 112. బుష్యాశమాలు 

113. సుగ్రీవవిజయం 114. కోవెల రాయబారం 

115. అంగదరాయబారం 116. లక్ష్మణమూర్చ 

117. లంకాయాగము 118. గుహభరతుల అగ్నిప్రవేశం 

119. శ్రీరామపట్టాభిషేకము 120. లక్ష్మణదేవరనవ్వు 
121. ఊర్మిళనిద్ర 122. కుశలాయకం 

123. కుశలవ కుచ్చలచరిత్ర 124. కుచ్చెలకథ 

125. కుశలవయుద్ధం 126. పాతాళహోమం 

127. శతకంఠ రామాయణం 128. సీతావిజయం 

కేవలం సీతమ్మ పైనున్న జానపదాలు 
129. సీత పుట్టుక 130. సీతాకల్యాణం 
131. సీత నత్తవారింటికి పంపుట 132. సీతసమర్త 
133. సీత శుభగోషి 134. సీతగడియ 
135. సీత వామనగుంటలు 136. సీతమ్మ అలుక 

137. సీత వసంతము 138. సీత దాగిలిమూతలు 
139. సీత సురటి 140. సీత మేలుకొలుపు 
141. సీత ముద్రికలు , 142. సీత చెర 
142౨, సీతఆనవాలు 143. సీత అగ్నిప్రవేశం 

144. సీత వేవిళ్ళు . 
144ఎ. రామాయణతత్త (కథనం 145. శ్రీమద్రామాయణం (గేయాలు) 

వారణాసి సుబ్రహ్మణ్యశాస్త్రి, సూరంపూడి రాధాకృష్ణమూర్తి 

145ఎ. షోడశి రామాయణం ]4ర్బి. రామాయణసారోద్దారం _ 

గుంటూరు శేషేందశర్మ ములుకుట్ల నరసింహవధాని పాకయాజి 
145 సీ. అద్భుతరామాయణం 145డి. శ్రీ సుందరకాండే (బహ్మవిద్య 
వేదుల వేంకటశాస్త్రి, (పద్యకావ్యం) దివాకరుని వెంకట సుబ్బారావు 
145ఇ. శ్రీరామచరితామృతం 
- శ్రీ ఎక్కిరాల వేదవ్యాస్ 
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సంస్క ఎత రామాయణాలు 

146. శ్రీమద్రామాయణం 
ఆదికవి శ్రీ వాల్మీకి కృతం 

148. రామకథ (బుగ్వేదాంతర్గతం) 

10వ మం. 

150. శ్రీరామరహస్యోపనిషత్ 
152. అన్రర్హరాఘవమ్ 

154. (ప్రసన్నరాఘవం 

156. యోగవా సిష్టం 

(వా సిష్తరామాయణం) 

158. రామాయణ టీకా 
శ్రీ గోవిందరాజు 

160. రఘువంశం (కాళిదాసు) 

162. భృగుసంహత 

164. (పేమరామాయణ్ 

(తుల సీరామాయణం పై 

శ్రీరాముద్వివేదిగారు) 

సంస్క తంలో. వ్యాఖ్య 16 శతాబ్ది) 

165. రామాయణకథ 

(విష్ణుపురాణాంతర్గతం) 

167. బొద్దరామాయణం 

169. విశిష్ట రామాయణం 

171. హనుమ్మద్రామాయణం 

173. పులస్త్యరామాయణం 

175. జటాయురామాయణం 

176ఎ. పశ్చిమోత్తరశాఖీయరామాయణం 

177. సుగ్రీవరామాయణం 

179. విభీషణరామాయణం థా 

181. అఖండరామాయణం భల (౧ 

లో 
Ww 

147. అధ్యాత్మరామాయణం 

((బహ్మాండపురాణాంతర్గతం) 

149. శ్రీరామపూర్యోత్తర 

తా పిన్యుపనిషత్ 

151. శ్రీ సీతోపనిషత్ 
153. ఆనందరామాయణ్ణం 

155. భుశుండి రామాయణం 

157. రామాయణ - కథకటీకా 
- నాగోజిభట్ల 

159. కౌశికీ రామాయణం 

161. రామకథ 

(విష్ణుపురాణాంతర్గతం) 

163. స్కాందపురాణం 

166. శతకోటి రామాయణ్ 

168. గాయ(తీరామాయణం 

170. పూర్వగాథాలహరి 

172. అగస్త్యరామాయణం 

174. విశామితరామాయణం 

176. సుతీష్టరామాయణం 

176బి. వేదధరాతల్ - 

పం., శ్రీ గీరీష్ షచంద 

178. భారద్వ్యాజరామాయణం 

180. ఆశృర్యరామాయణం 

fp .1వెంకటక సశా స్త్రి 




